
Dagklapper 2009 – 2018 

Activiteiten van of over volkscultuur, verzameld door Willy Remans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2009 
 
 
01/10/2009: Start afdeling volksmuziek op de muziekacademie in Genk. Eindelijk is het zover: de 
muziekacademie van Genk start met een afdeling volksmuziek, het is de eerste muziekacademie in 
Limburg die een folkafdeling opstart. Lesgeefster diatonisch accordeon is Pascale Rubens  
(www.naragonia.com ). De lessen zullen plaatsvinden op donderdagavond. Meer info: 0477/412891 of 
pascalrubens@hotmail.com Er zijn ook lessen draailier met Harald Bauweraerts en doedelzak met Denis 
Olaerts. Meer info en inschrijven via www.academiegenk.be. Men zegge het voort. 
 
30/10/2009: Dialectavond Heemkring Glatbeke. Heemkring Glatbeke en Davidsfonds organiseren een 
muzikale dialectavond met live-optredens. Om 20 uur in zaal Vona, Hoevekerkweg 7 in Opglabbeek. 
Tickets 5 euro - Meer info O89/857409. 

 
 
2010 
   
02/01/2010: Ruildag in Bree. Kwartjesclub Bree organiseert een ruilbeurs met tal van verzamelobjecten - 
van 13 tot 16 u in De Barrier, Barrierstraat 11 - Toegang O,50 euro 
      
03/01/2010: Ruilbeurs munten. Numismatica Edelweisje organiseert een ruilbeurs met munten. vanaf 
8u30 tot 12 uur in zaal Sint-Katarina, Nicolaas Cleynaertslaan 1 te Hasselt - toegang 1 euro 
      
03/01/2010 ; Rondleidingen in Ter Dolen. Leer alles over de unieke geschiedenis van het kasteel van Ter 
Dolen en het brouwproces tijdens een ludieke rondleiding. vanaf 15 uur aan Eikendreef 21 - Deelname: 5 
euro (incl. 1 consumptie) 
      
03/01/2010: Kerststallenexpo in Veldwezelt. Tentoonstellng met de mooiste kerststallen - van 14 tot 17 
uur in OC Berenhof, Berenhofstraat in Veldwezelt. Toegang gratis 
      
01 t/m 03/01/2010: Kerkschatten in Maaseik. Bezoek de unieke kerkschatten en het religieus zilverwerk 
van de Sint-Catharinakerk in Maaseik. Van 13 tot 16 uur aan het Kerkplein. Toegang 4 euro (2 euro voor 
kinderen) 
      
03/01/2010: Kersttentoonstelling. Expo over de verbeelding van het geboorteverhaal van Jezus door de 
eeuwen heen. Van 15 tot 17u30 in CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 - toegang gratis. 
 
9-10/01/2010: Kantroute in Sint-Truiden. De vzw 'Kant in Vlaanderen' heeft in Sint-Truiden een kantroute 
uitgewerkt langs 6 locaties die op wandelafstand van elkaar liggen. Hier kan u diverse aspecten van kant 
ontdekken. De locaties: kantsite Ursulinen (Clockempoort), politiehuis (Sluisberg), 
Minderbroedersmuseum (Capucienessenstraat), 't Galerietje (Minderbroedersstraat), schatkamer van 
OLVrouwkerk (Plankstraat), abdijsite (Diesterstraat). Meer info: www.kantinvlaanderen.be    
      

http://www.naragonia.com/
http://www.kantinvlaanderen.be/


08 t/m 10/01/2010: Kerststallenexpo in Weert (Nl). Tentoonstelling met 200 kerststallen uit de collectie  
van verzamelaars Riet en Kees Goosen, met een pronkstuk uit de 16e eeuw. Vanaf 14 tot 17 uur in het 
Jacob van Hornemuseum, Markt 7 in Weert (Nl) Toegang: gratis 
 
15/01/2010: Boombal met Dr Eugène en Zlabya. Folk in Limburg - 
Boombal op vrijdag 15 januari op de superpiste van de Markthallen in 
Herk-de-Stad. Dansinitiatie van 20 tot 21 uur - Boombal vanaf 21 uur 
Inkom 8 euro (studenten 6 euro) 
 
16/01/2010: Ruilbeurs. Club De Zwaantjes organiseert een ruilbeurs met 
diverse verzamelobjecten - vanaf 12 tot 15u30 in de zaal van het Sint-
Michielsinstituut aan de Ferdinand Van Baelstraat - toegang 0,50 euro. 
 
17/01/2010: Wekkermuseum. Het unieke museum met honderden 
wekkers stelt de deuren open voor het publiek Van 11 tot 13 uur in het 
gemeentehuis van Diepenbeek aan het marktplein - toegang gratis. 
      
17/01/2010: Rommelmarkt. Overdekte markt met tal van 
tweedehandsspullen van 9 tot 16 uur in De 7 Ambachten, Venlosesteenweg 23 in Ophoven. 
      
23/01/2010: Hanenkaarten in Neerpelt. Hanenkaarten in de Bosuil. Je kan een haan winnen bij het 
kaarten. Elke gewonnen boom tijdens de wedstrijd wint u een haan. vanaf 20 uur in De Bosuil, 
Bosuilstraat 4 - 3910 Sint-Huibrechts Lille Inkom 5,50 euro. 
 
24/01/2010: Tentoonstelling archief Theo Keunen. Een tentoonstelling uit het archief van wijlen Theo 
Keunen met o.m. pentekeningen, stambomen en foto’s. Veelal oude boerderijen en hun bewoners 
worden besproken. Alles wordt aangevuld met info van de heemkundige kring en eigen archief. Op 
zondag 24 januari van 11 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum Vranken, Herent 122 in Neerpelt. Org: 
Heemkundige Kring Neerpelt, Stationsstraat 12 - 3910 Neerpelt Meer info Jacke Geunes tel 011/61232  
 
24/01/2010: Tentoonstelling Sint-Maarten. Tentoonstelling met werken van Tony Vaessen over Sint-
Maarten - van 14 tot 17 uur in De Kolonie, Kolonie 77 in Lommel.  Toegang 1 euro (gratis voor kinderen). 
      
29/01/2010: Folk in Limburg TLS met Wouter Vandenabeele. Folksessie in de Academie te Genk ism 
Muziekmozaiek. Gratis - op 29 januari van 20 tot 22 uur. aanmelden via luk.indesteege@telenet.be   
 
29/01/2010: Willem Vermandere. Willem Vermandere brengt bekend en minder bekend werk. om 20 uur 
in de Gildenzaal, aan de Pastorijstraat in Schaffen - Inkom 15 euro.  
      
30/01/2010: Folk in Limburg CD presentatie Griff. Op zaterdag 30 januari om 20u30 presentatie van de CD 
Astragu van Griff trio in flokclub De Slagmolen, Slagmolenweg 76 te Genk. Inkom vrij. 
      
31/01/2010: Ruildag In Maasmechelen. Hobbyclub Opgrimbie organiseert een ruildg met postzegels, 
bidprentjes en telefoonkaarten. Van 10 tot 12 uur aan de schoolstraat 34 in Maasmechelen. 
      
31/01/2010: Wintergroenten. Workshop rond koken met vergeten wintergroenten. Van 14 tot 17 uur op 
domein Kiewit in Hasselt. Toegang gratis.  
      
02/02/2010 tot 25/04/2010: Borrelen bij de buren. Tentoonstelling in het nationaal jenevermuseum Witte 
Nonnenstraat te Hasselt: deze tentoonstelling kijkt over de grenzen heen en toont de creativiteit en 
kleurenpracht van 100 jaar Nederlandse jeneveraffiches. Inkom: 3,5 euro Meer info: 
www.jenevermuseum.be of tel 011/23986  
 

mailto:luk.indesteege@telenet.be


05/02/2010: Boombal met Chapeaux Bas en Orbal. Folk in Limburg met een nieuw boombal op vrijdag 5 
februari op de superpiste van De Markthallen in Herk-de-Stad. Dansinitiatie van 20 tot 21 uur - Boombal 
vanaf 21 uur. Inkom: 8 euro/ 6 euro voor studenten. 
      
Tot 11/04/2010: Erfgoed elders - In paradisum.. Tot 11 april 2010 kan je in het Nederlandse Echt gaan 
kijken naar een tentoonstelling over katholieke begrafenissen en rouwrituelen tussen 1850 en 196  Meer 
info: www.museumvandevrouw.nl. 
      
05/02/2010: Circustheater. Het Franse gezelschap Cie Maboul Distorsion brengt absurd circustheater in 
een magisch decor. om 20u15 in heet Dommelhof aan de Toekomstlaan in Neerpelt - Tickets 7,5 euro.    
     
05/02/2010: Militairen gevraagd. De aanwezigheid van militairen drukt als sinds jaar en dag haar stempel 
op Sint-Truiden. Die geschiedenis wil de Erfgoedcel Sint Truiden nader onderzoeken. We zoeken daarom 
bevoorrechte getuigen: militairen en oud-militairen die kunnen getuigen van deze jarenlange militaire 
aanwezigheid in Sint-Truiden. Wie kan dat? Wie kent mensen die dat kunnen? De betreffende personen 
worden geïnterviewd, conform de regels van de mondelinge geschiedenis, met een waardevolle 
publicatie als eindproduct. Draag je steentje bij aan deze geschiedschrijving. contacteer: 
info.erfgoed@sint-truiden.be 
 
06/02/2010: Open Molen in Hamont-Achel. De stenen Napoleonsmolen zet de deuren open voor het 
publiek met demonstraties Van 13 tot 17 uur aan de Dokter Mathijsenstraat 3 in Hamont. Toegang gratis. 
 
07/02/2010 t/m 26/12/2010: Wandeling ‘In de voetsporen van de Gebroeders Van Eyck’. Toerisme 
Maaseik organiseert elke zondag van 14 tot 16 uur een wandeling onder de titel ‘In de voetsporen van de 
schilders Van Eyck’ Het is een wandeling door de oude stadskern van Maaseik met als rode draad de 
schilders Van Eyck en hun raakpunten met de stad Maaseik. Als geboorteplaats van de gebroeders Van 
Eyck heeft Maaseik nu een route, die bezoeker en inwoner nu onder deskundige begeleiding kunnen 
volgen om nader kennis te maken met leven en werk van vooral Jan Van Eyck, die - zoals bekend - niet 
enkel schilder was maar ook binnenhuisarchitect diplomaat enz.. Een bezoek aan de Van Eyck-
tentoonstelling is inbegrepen. Deze prachtige tentoonstelling met kopieën op ware grootte van de werken 
van Van Eyck stond vroeger in de Minderbroederskerk, maar kreeg een nieuw onderkomen in de 
prachtige Capucijnenkerk in Maaseik. Datum en uren: iedere zondag om 14 uur - Toerisme Maaseik, 
Markt 1 - Deelname 3 euro Data 2010: 7-14-21-28 februari 2010 7-14-21-28 maart 2010 4-11-18-25 april 
2010 2-9-16-23-30 mei 2010 6-13-20-27 juni 2010 4-11-18-25 juli 2010 1-8-15-22-29 augustus 2010 5-12-
19-26 september 2010 3-10-17-24-31  
oktober 2010 7-14-21-28 november 2010 5-12-19-26 december 2010 
      
07/02/2010: Spaanse volksliederen. De Belgische gitaarvirtuose Raphaëlla Smits en de Argentijnse 
zangeres Liliana Rodriguez brengen oude Spaanse en Zuidamerikaanse volksliederen. Om 16 uur in CC De 
Muze, Dekenstraat 40 te Heusden-Zolder. Tickets 14 euro (vvk 12 euro) info: www.muze.be 
 
10 t/m 12/12/2010: Winter 1944. Tentoonstelling met tal van unieke voorwerpen die u een goed beeld 
geven over het dagelijkse leven in het Gingelom van de Tweede Wereldoorlog. In het Winter 1944-
Museum, Thewitstraat 8 in Borlo - Toegang 4 euro - info: www.pachthof.com 
 
11/02/2010: Infosessie Funerair Erfgoed. Het provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) 
organiseert een infosessie over funerair erfgoed. Hoe funerair erfgoed bewaren en inventariseren? Hoe 
ongebruikte kerkhoven ontsluiten? Deze en andere vragen komen aan bod. op donderdag 11 februari 
2010 18u30 tot 21 u in het Cultureel centrum, Dieplaan 2 3600  
Genk Deelnemen is gratis. Inschrijven is wel verplicht voor 2 februari  
2010 via amilkers@limburg.be 
      
12 t/m 14/02/2010: Vakwerkroute. Tocht langs de mooiste vakwerkwoningen van Alken. Vrij vertrek aan  
dienst Toerisme, Hoogdorpsstraat 5 in Alken - Toegang gratis.           

http://www.museumvandevrouw.nl/
mailto:info.erfgoed@sint-truiden.be
http://www.muze.be/
http://www.pachthof.com/
mailto:amilkers@limburg.be


12/02/2010: Cabales. Danseres Maria Josée Franco staat op de planken met een zwoele 
flamencovoorstelling. Om 20u15 in cc De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel - Tickets 15 euro (12,75 
euro voor -26/55+) 
 
27/02/2010: Folk in Limburg presenteert Whemma. 
op zaterdag 27 februari om 20u30 in De Slagmolen, 
Slagmolenweg 76 in Genk. De toegang is vrij. Folk in 
Limburg wil kansen bieden aan jonge folkmuzikanten.  
Het muzikale koppel Ward De Jonghe en Emma 
Coopman kreeg de groepsnaam Whemma.  Whemma 
brengt traditionele folkmelodieën uit Europa, 
afgewisseld met eigen composities. Het is een 
luisterconcert, maar wie weet, misschien kan er ook 
een dansje af, want er ligt een dansvloer. Meer info: 
luk.indesteege@telenet.be  
      
13/02/2010: Heemkunde expo in Beringen. Tentoonstelling over het 20-jarig bestaan van Heemkunde-
Beverlo. Van 10 tot 18 uur in De Kardijk, B Heymansplein 14a Beringen.Toegang gratis. 
      
13 t/m 21/02/2010: Circus Malter in Hasselt. Het Vlaams circus Malter slaat zijn tenten op met optredens 
van heuse wereldtoppers. Voorstellingen alle dagen om 14u30 e, 17u30 op het Kolonel Dusartplein in 
Hasselt. Tickets tussen 15 en 25 euro (voor kinderen: tussen 7,5 en 12,50 euro) Meer info: 
www.circusmalter.com 

      
 
19/02/2010: Liller Prinselijke ‘Baby’-borrel. Op 10 januari is hij geboren en op 13 februari gedoopt... 
normaal dat er dan nog een feestje volgt voor de Liller Prins. Daarom nodige de Liller Meulewiekers 
iedereen uit op hun Prinselijke Baby-borrel . Kom verkleed, en je krijgt gratis consumpties. Samen met de 
Liller Prins, de Meulewiekers, een goede DJ en we maken er een knalfeest van. Op vrijdag 19 februari 
vanaf 20u30 in de Dorpsstraat 26 in Neerpelt. Info: www.lillermeulewiekers.be of E-mail:  
lillermeulewiekers@gmail.com 
      
19/02/2010: Kermiskoersen. Opening van de unieke, heerlijk nostalgische fototentoonstelling 
‘Kermiskoersen in Rummen’ - om 20 u in OC Pax, aan de Ketelstraat in Rummen - toegang 2,5 euro. Meer 
info: weyens@skynet.be 
      
20/02/2010: Houtdraaiers. De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers toont haar kunnen. Vanaf 13u30 in het 
Minderbroedersklooster in Hoevezavel - Genk - Toegang 5 euro Meer info: cnelis@cvj.be 
      

mailto:luk.indesteege@telenet.be
http://www.circusmalter.com/
mailto:lillermeulewiekers@gmail.com
mailto:weyens@skynet.be
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20/02/2010: Ons dagelijks brood. Tentoonstelling over de Belgische broodcultuur. Van 14 tot 17u30 in 
Galleriet, aan de Vennestraat in Genk - Toegang gratis - Meer info: www.galleriet.be 
 
20/02/2010: Hanenkaarten in Neerpelt. Hanenkaarten in de Bosuil. Bij iedere gewonnen boom tijdens de 
wedstrijd wint u een haan. Kom ook eens proberen. Op zaterdag 20/02 vanaf 20 uur in de Bosuil, 
Bosuilstraat 4 in Sint-Huibrechts-Lille. deelname: 5,5 euro Meer info: 011/642985. 
           
20/02/2010: Ruilbeurs in Leopoldsburg. Ruilclub De Zwaantjes organiseert een ruilbeurs met tal van 
verzamelobjecten. Van 12 tot 15u30 in de St Michielszaal, aan de F. Van Baelstraat in Leopoldsburg. 
Toegang 0,50 euro.  
      
19/02/2010: Foor 11 - De Nieuwe Snaar. De Nieuwe Snaar staat op de planken met hun nieuwste show 
‘Foor 11’. Om 20u30 in CC Poorthuis, aan de Zuidervest in Peer. Tickets 20 euro Info: www.ccpoorthuis.be 
      
20-21/02/2010: Kerkschatten. Bezoek het unieke religieuze erfgoed van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Sint-Truiden. met o.m. talloze schrijnen en reliekhouders. Van 14 tot 17 uur aan de Grote Markt in Sint-
Truiden. Toegang gratis. 
 
21/02/2010: Ruilbeurs in Hamont-Achel. Ruilclub De Grensvrienden organiseert een ruilbeurs. Van 9 tot 
12u in de parochiezaal van Hamont-Lo, Leeuwerikstraat 6 in Hamont - toegang O,50 euro. 
 
24/02/2010: Maaslandse dialecten tussen taalpolitiek en erfgoedbeleid. Lezing door Rob Belemans, 
stafmedewerker Faro, het Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed op woensdag 24 februari 2010 om 20 
uur in De Beurs, Markt 7 te Maaseik.  Meer info: Pater Sangerskring Maaseik tel  089/811942 of E-mail: 
jan.rutten@versatel.be 
 
26/02/2010: Folk in Limburg: TSL met Toon Van Mierlo. op vrijdag 26 februari van 20 tot 22 u: TSL in de 
Academie te Genk met Toon Van Mierlo (ism Muziekmozaïek) - Aanmelden via luk.indesteege@telenet.be 
      
28/02/2010: Religieus Erfgoed Godsheide. In de reeks ‘Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt 
organiseert de Erfgoedcel Hasselt een rondleiding in de kerk van Godsheide. Kunsthistoricus Thomas 
Matei vertelt meer over welke bijzondere of waardevolle stukken zich in de parochie bevinden. De 
inventaris van de parochie zal dan ook te koop worden aangeboden en kost 15 euro. De rondleiding start 
om 15u30 . Inschrijven doe je via de Erfgoedcel. Tel 011/239696 -erfgoedcel@hasselt.be  website: 
www.erfgoedcelhasselt.be 
      
28/02/2010: Tweedehandsbeurs in Neerpelt. Op zondag 28 februari 2010 van 13u30 tot 16 uur vindt in 
het ontmoetingscentrum De Kentings, De Kentings 18 in Neerpelt een tweedehandsbeurs voor baby- en 
kinderkleding en speelgoed plaats.  Inschrijven bij Domen, Haagdoornstraat 47 - tel 011/643303 Toegang 
gratis. 
           
van 26 t/m 28/02/2010: Tumuliroute. Wandeling (9-12 km) langs het Gallo-Romeinse erfgoed van 
Gingelom. Vrij vertrek aan het Gemeentehuis, Sint-Pietersstraat 1 - wandelkaart gratis. 
      
28/02/2010: Kazemattenroute in Maastricht. Begeleide wandeling langs de ondergrondse vestingwerken 
van Maastricht. Vertrek om 14u30 aan de ingang van het Waldeckbastion, nabij het Tongerse plein. 
Deelname 4,95 euro (3,95 voor kinderen) Info: www.vvvmaastricht.eu 
      
28/02/2010: Volksdansnamiddag Klepperman in Mol. Volksdansgroep Klepperman organiseert een 
volksdansnamiddag - van 14 tot 17 uur in het Parochiecentrum van Ginderbuiten, Kapellestraat 90 in Mol. 
Toegang: gratis 
 
03/03 t/m 29/09/2012: Een kijk op oude drukken - boeken gedrukt voor 184  Aan de hand van concrete 
voorbeelden maak je kennis met wat oude drukken zijn en verschaft de expo meer inzicht in opbouw, 
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onderdelen, afbeeldingen, banden, eigendomsmerken .. Tentoonstelling in Provinciale Bibliotheek, 
Martelarenlaan 17 in Hasselt - gratis - meer info: www.limburg.be/pbl.   
      
05/03/2010: Boombal met Cecilia, Tom Theuns en Aurelie Dorzée. Boombal op vrijdag 5 maart op de 
superpiste van De Markthallen in Herk-de-Stad met Cecilia, Tom Theuns en Aurelie Dorzée. Dansinitiatie 
vanaf 20 tot 21 uur - Boombal vanaf 21 uur. Inkom: 8 euro/studenten 6 euro.  
     
van 6/3 tot 25/09/2010: Limburg feest. In 2010 geven de Limburgse heemkringen en hun 
koepelvereniging, de Limburgse Erfgoedcellen en de provincie Limburg een publicatie uit over bekende en 
minder bekende Limburgse feesten. De Provinciale Bibliotheek Limburg speelt hierop in met de 
tentoonstelling 'Limburg feest die loopt van 6 maart tot 25 september. Documenten uit de 
erfgoedcollecties vestigen de aandacht op een aantal feesten met een provinciale draagwijdte: de 
Mariaprocessie in Kortenbos, de Provinciale Tentoonstelling van 1907 in Sint-Truiden, het zilveren 
ambtsjubileum van gouverneur Roppe, een bezoek van koning Boudewijn aan het Medisch Instituut Sint-
Barbara te Eisden, het Oud-Limburgs Schuttersfeest. De tentoonstelling wordt vanaf 5 juni uitgebreid met 
een luik over de Virga Jessefeesten. Open: van maandag tot vrijdag van 10 u tot 19 uur - op zaterdag van 
10 tot 16u locatie: Prov. Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17 - Hasselt - Toegang is gratis - Info 
011/295940 website: www.limburg.be/pbl  
               
05 t/m 07/03/2010: Monumentenroute in Hamont-Achel. Wandeling langs een 25-tal monumenten die 
Hamont-Achel rijk is. Vrij vertrek aan de Dienst Toerisme Hamont-Achel, Generaal Dempseylaan 1 in 
Achel. Deelname gratis 
 
06/03/2010: Retrodag Kringloopwinkels in LommelT. Kringloopwinkels Lomelle, Esmeralda en Mol in 
Lommel organiseren een grote retroverkoop. Van 7 tot 17u30 in De Groote Hoef, Hoeverdijk 11 Lommel - 
Toegang gratis 
      
06/03/2010: Retroverkoop kringloopwinkels in Tessenderlo. De kringloopwinkel goes retro, met de 
coolste spullen uit de jaren 50,60, 70 en 8  Van 10 tot 17 uur in de Kringloopwinkel, Schoterweg 18 - 
Tessenderlo - info: www.kringwinkel-wl.be 
 
07/03/2010: Coolenroute in Val-Meer (Riemst). Begeleide wandeling naar het ondergronds gangenstelsel 
van De Coolen - vertrek om 10 uur aan de kerk van Val-Meer - deelname gratis 
      
07/03/2010: Tweedehandsbeurs in Tongeren. De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs met 
baby- en kinderspullen en speelgoed. Van 13 tot 16u30 in zaal Concordia, aan de Leopoldwal Tongeren - 
toegang 0,50 euro 
 
07/03/2010: Snuffelmarkt in Weert (NL Limburg). Handboogvereniging De Batavierentreffers organiseert 
een snuffelmarkt met tal van tweedehandsspullen - van 11 tot 17 uur aan de  
Fuutstraat 6 in Weert - toegang 1 euro 
 
13/03/2010: Brabants Volksorkest. Optreden van het Brabants Volksorkest in Celtic Art Gallery, 
Genebosstraat 4 in Kwaadmechelen. om 20u30  

 
Meer info: www.c-motion.be/celticartgallery.concerten.html 
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14/03/2010: Religieus Erfgoed in Rapertingen. In de reeks ‘Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt’ 
organiseert de Erfgoedcel Hasselt een rondleiding in de kerk van Rapertingen. Kunsthistoricus Thomas 
Matei vertelt meer over welke bijzondere of waardevolle stukken zich in de parochie bevinden.  De 
inventaris van de parochie zal dan ook te koop zijn en kost 15 euro. De rondleidingen starten om 15u3  
Inschrijven doe je best via de Erfgoedcel Hasselt. tel 011/239696 - E-mail: erfgoedcel@hasselt.be website: 
www.erfgoedcelhasselt.be 
      
13/03 t/m 4/4/2010: Tentoonstelling Alfons Jeurissen. Tentoonstelling over het leven en werk van Afons 
Jeurissen nav de uitgifte van een  boek en het aanbrengen van gedenksteen aan zijn geboortehuis op de 
Fruitmarkt. In het Stadsmus te Hasselt - Toegang gratis - Alfons Jeurissen werd geboren in 1874 in Hasselt. 
Hij werkte eerst als ambtenaar bij de belastingen in Hasselt, daarna werd hij beroemd als 
douanebeambte. Omdat hij voor zijn werk vaak alleen rondtrok, had hij tijd om te schrijven. De Limburgse 
heide was zijn grootste inspiratiebron. Zijn werken vertellen hoe de Kempense bevolking begin jaren 1890 
leefde en werkte, hoe ze zich kleedde en wat hun gewoontes waren. Het oeuvre van Jeurissen is vrij 
beperkt. De laatste jaren van zijn leven publiceerde hij niets meer. Na Wereldoorlog I kreeg hij een 
woekerende longtering. Hij stierf in 1925, Hij was slechts 51 jaar oud. Openingsuren: di tot vrijdag van 10 
tot 17 uur - op zaterdag en zondag van 13 tot 17 u Info: 011/239890 - Het Stadsmus heeft een nieuwe 
website: www.hetstadsmus.be 
      

14/03/2010: Zoe was Alleke. Nostalgische 
fototentoonstelling met foto's van het Alken van vroeger 
en nu. Van 14 tot 18 uur aan de Alkenstraat 93A- 
Toegang gratis 
      
14/03/2010: Ruildag in Genk. Internationale ruildag met 
munten, zichtkaarten, - van 8 tot 15 uur in het Sint-Jan 
Berchmanscollege, Collegelaan 1 in Genk - Toegang 1,50 
euro  
      
 
 

14/03/2010: Sjachermarkt in Hechtel-Eksel. Handbalvereniging Arena organiseert een sjachermarkt met 
tal van leuke tweedehandsspullen. Van 10 tot 18 uur in de Don Boscohal, aan de Don Boscostraat in 
Hechtel - Toegang 1,50 euro 
      
14/03/2010: Rommelmarkt in Neerpelt. De Peel organiseert een overdekte rommelmarkt met tal van 
leuke spullen. Van 13 tot 17u in OC De Peel, Norbertinessenlaan 7 - Toegang gratis - Info: 011/806652  
      
14/03/2010: Rommelmarkt in Overpelt. KWB Holheide organiseert een grote rommelmarkt en 
garageverkoop - vanaf 10 uur in de Parochiezaal, Bremstraat 25 - toegang 1 euro 
 
13-14/03/2010: Kerkschatten in Sint-Truiden. De schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk - met uniek 
religieus erfgoed - zet de deuren open. Van 14 tot 17uur aan de Grote Markt - Toegang gratis. 
 
15/03 t/m 31/10/2010: Monumentenwandeling met gids . Vanaf 15 maart tot eind oktober kan je elke 
zon- en feestdag om 14uur op stap met een gids voor een unieke wandeling in de historische binnenstad. 
Start bij Toerisme Sint-Truiden en je eindigt in de Begijnhofsite, waar je getrakteerd wordt op een lekker 
en gezond appelsapje. Reserveren is niet nodig, tenzij voor groepen. Prijs 4,00 euro per persoon - Duur 
van de rondwandeling: 2 uren. 
      
19 t/m 21/03/2010: Langs boerenerven in Heers. Wandeling langs vierkantshoeven en het kasteel van 
Hex. Vrij vertrek aan De Horne, Brugstraat 30 in Vechmaal. Wandelkaart aan 1,50 euro - Info: 
www.heers.be  
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19 t/m 21/03/2010: Monumententocht in Lanaken. Wandeling langs de mooiste monumenten van 
Lanaken. Vrij vertrek aan Toerisme Lanaken, Koning Albertlaan 10 - Brochure aan 1,25 euro. Info 
www.lanaken.be  
      
19/03/2010: Ierse Folkavond in Lummen. Ierse avond met Guinness en live muziek van Black Velvet. Vanaf 
20u30 in oc De Kalen Dries, Meldertse baan 2 in Lummen. Tickets 9 euro (vvk 7 euro) 
           
19/03/2010: Urban Trad in Overpelt. Urban Trad brengt in 'Saint-Patricksfolk' de beste folkmuziek. Om 
20u30 in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Overpelt. Tickets: 16 euro - info 011/645952 
      
19/03/2010: Verleden van de dood. Stadsarcheologe Hadewych van Rechum vertelt over 
begrafenisrituelen uit het verleden. Om 20u in het Gallo-Romeins museum, Kielenstraat 15 in Tongeren. 
Toegang gratis 
 
28/03/2010: Ruilbeurs in Diepenbeek. Ruilbeurs met tal van leuke spullen. Van 8 tot 12u in de Gildenzaal, 
Varkensmarkt 19 in Diepenbeek - Toegang gratis 
 
20/03/2010: That's all Folk in Maasmechelen. Folkband Kadril staat op de planken met een eigen 
interpretatie van beroemde filmmuziek. Om 20u15 in het Cultuurcentrum, Koninginnelaan 42 in 
Maasmechelen. Tickets: 15 euro. Info: 089/769797 
      
21/03 tot en met 25/04/2010:Breekbaar verleden. Tentoonstelling met unieke glasnegatieven (1905-
1950) over de Limburgse steenkoolmijnen. Van 10 tot 12uur in het Cultuurcentrum, Koninginnelaan 42 te 
Maasmechelen. Toegang: gratis. Tot en met 25 april kan u in het Cultuurcentrum Maasmechelen terecht 
voor deze bijzondere tentoonstelling ' Breekbaar verleden'. Vanaf 1900 veranderde de provincie Limburg 
drastisch door de ontdekking van het zwarte goud. De uitgestrekte heide maakt plaats voor een 
gigantische mijnindustrie. Ruim honderd jaar later 
zijn de sporen van dit mijnverleden bewaard in een 
unieke collectie glasplaten. Deze unieke collectie 
historische mijnfoto's op glasplaat wordt voor het  
eerst aan het grote publiek getoond. 'Breekbaar 
verleden' benadrukt niet alleen de fototechnische 
waarde van de verzameling, maar geeft ook een 
interessant historisch beeld van wat de 
mijnontginning op economisch, sociaal en cultureel 
vlak voor Limburg betekend heeft. Deze reizende 
tentoonstelling, boek en website - kwam tot stand 
dankzij de samenwerking tussen LRM, Rijksarchief 
Hasselt, Provincie Limburg, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed 
en de vzw Het Vervolg. 
 
21/03/2010: Rommelmarkt in Beringen. KVLV Brelaar-Heide houdt een rommelmarkt met tal van leuke 
spullen. Van 14 tot 18 uur in de Sint-Jozefzaal, Deurnestraat 1 in Paal. Toegang gratis. 
 
21/03/2010: Tweedehandsbeurs in Bocholt. Tweedehandsbeurs met baby- en kinderspullen in GC De 
Kroon (Nevenplein) en hete Parochiehuis (Kerkplein) in Bocholt. Van 13u30 tot 16u30 
  
21/03/2010: Rommelmarkt in Lanklaar. Zaalvoetbalclub Sportwereld Lanklaar organiseert een 
rommelmarkt met tal van leuke spullen- vanaf 9u in zaal De Vrietsel, aan de Groenstraat in Lanklaar. 
toegang gratis. 
      
27/03/2010: Volksdansen - Plusdanstreffen in Tessenderlo. vzw Danspunt organiseert een Plusdanstreffen 
op 27 maart 2010 van 10 - 16 uur in Zaal 't Goor, Ensbergsteeg 107 in Tessenderlo. Op het programma 



staan eenvoudige traditionele volks- en gemeenschapsdansen. Meer info: 09/2694530 of 
info@danspunt.be website: www.danspunt.be 
 
28/03/2010: Van vroeger tot nu. Tentoonstelling van De Speurneuzen (Heem en Natuur) - van 15 tot 17 
uur in vccv Het Veltmanshuis, Kwinten 3 in Sint-Martens-Voeren. Toegang gratis 
      
28/03/2010: Beurs met duizenden platen en CD’s'. Muziek, muziek en nog eens muziek. Op zondag 
28/03/2010 vindt in Rondpunt 26 in Genk (Europalaan) voor de 25ste keer de Platen- en CD-beurs plaats. 
Een heleboel standhouders bieden singles, cd's, lp's en collectors items te koop aan ui de meest diverse 
muziekgenres. Tegelijk kunt u in het aangrenzende jeugdhuis een fototentoonstelling over lp-hoezen 
bekijken. De toegang kost 3 euro. Open van 10 tot 17 uur. 
      
28/03/2010: Heemkundekring zoekt oude filmpjes. Heemkundekring Bilisium organiseert op zondag 28 
maart 2010 vanaf 14u een fotozoektocht in Mopertingen. Ze willen de foto's uit hun archief graag tonen. 
Ze hebben ook belangstelling voor oude foto's of filmpjes die nog op een of andere zolder opgeborgen 
liggen. Wie nog over zulke opnames beschikt kan deze meebrengen zodat de heemkundekring er te 
plaatse een kopie van kan nemen. Zij maken ook graag gebruik van eenieders geheugen om de personen 
op de foto's te identificeren. Gedurende de fotozoektocht worden ook films van Francois Meesters 
geprojecteerd. Meer info: www.bilisium.be of Maaike Meijers tel 089/412232  
 
03/04/2010: Ruilbeurs in Bree. Kwartjesclub Bree organiseert een ruilbeurs met tal van verzamelobjecten 
- van 13 tot 16 uur in PC De Barrier, Barrierstraat 11 in Gerdingen - Toegang 0,50 euro 
      
03/04/2010: Werelddansen met volksdansgroep De Passerelle. De Passerelle organiseert een avond vol 
werelddansen - om 18u30 in de Gemeentezaal, Kruisstraat 7 in Lanklaar - Toegang gratis. Info: 
mark.dreesen@belgacom.net 
 
03-04-05/12/2010: Kerkschatten in Maaseik. Bezoek de unieke Angelsaksische weefsels en het religieus 
zilverwerk van de Sint-Catharinakerk- van 13 tot 16 uur aan de Grote Kerkstraat 1 in Maaseik. Info: 
www.maaseik.be 
           
03/04/2010: Muntenruilbeurs in Hasselt. De Numismatische Kring organiseert een muntenruildag - vanaf 
13 uur in het Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 in Hasselt. Toegang 1 euro - info: www.nkhasselt.be 
 
4 tot 11/04/2010: Over drie generaties Grieken in Limburg. In de foyer van het stadhuis in Genk loopt tot 
11 april een opmerkelijke tentoonstelling over drie generaties Grieken in Limburg. De expo is gebaseerd 
op beelden, verhalen, documenten en souvenirs, die Maria Dermitzakis sprokkelde bij Griekse families. Ze 
kreeg zoveel informatie dat er ook een film en een boek rond uitgewerkt is. Drie jaar geleden startte 
Maria Dermitzaki - zelf van Griekse origine - haar onderzoek naar onder meer de verhoudingen tussen 
drie generaties Grieken en ook naar hun banden met België. Ze bezocht daarvoor heel wat Griekse 
gezinnen in Limburg, vooral in de mijnstreek want daar woont nog steeds het gros van de mensen met 
een Griekse nationaliteit. Wel kwam ze naar huis met een enorme stapel foto’s , documenten, en 
souvenirs verstrekt met beelden van de interviews die ze deed. Materiaal dat menig geschiedkundige 
doet watertanden. Reden ook waarom het stedelijk cultuurcentrum, de erfgoedcel Mijnerfgoed en de vzw 
Tirasila mee in het project stapte. De beste foto’s, documenten en souvenirs zijn verwerkt in een 
tentoonstelling. De meest markante fragmenten zijn verwerkt in een  é én durende film die drie maal 
tijdens de expo getoond wordt. Het boek met daarin verzamelde verhalen en foto’s wordt vanaf 19 maart 
verkocht. De tentoonstelling loopt tot en met 11 april in de foyer van het stadhuis van Genk en is dagelijks 
(behalve op zondag) gratis te bezoeken van 9 tot 17 uur. Meer info: www.mijnerfgoed.be 
 
Tot 22/04/2012: Termolen en Holsteen. Een boek en een tentoonstelling werpen licht op Termolen in de 
vorige eeuw. ‘Van heel wat mensen heb ik informatie gevonden waardoor ik ook hun verhaal kan 
vertellen in het boek, zegt Maurice Broux. ‘Aanvankelijk stonden er amper drie huizen. In 1960 waren er 
ongeveer veertig. Dat lijkt weinig maar toch staan er gegevens en verhalen in het boek van enkele 
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honderden mensen. We zijn samen inde archieven gedoken en hebben meer dan 200 oude foto’s van de 
vorige eeuw bijeengezocht. En die foto’s stellen we tentoon. De expo loopt nog tot 22 april in 
gemeenschapscentrum Tentakel - de tentoonstelling is open tijdens de kantooruren. Het boek ‘De 
Holsteen en zijn bewoners’ telt 340 pagina’s, kost 25 euro en kan je kopen op de tentoonstelling, bij de 
heemkundekring of bij de dienst Toerisme Zonhoven. 
     
09/04/2010: Guido Belcanto in Bilzen. Guido Belcanto staat op de planken met ‘Balzaal der gebroken 
harten' - om 20u15 in CC De Kimpel, Eikenlaan 25 in Bilzen. Tickets: 18 euro Info: www.dekimpel.be 
 
09/04/2010: Boombal met Bogus en Sourdine. Op vrijdag 9 april is er opnieuw een Boombal op de 
superpiste van de Markthallen in Herk-de-Stad. Met deze keer: Bogus en Sourdine. Dansinitiatie vanaf 20 
uur - Boombal vanaf 21uur.Inkom 6 euro voor studenten, 8 euro voor volleerden.  
      
10/04/2010: Folkbal met Ancolie in Dilsen. Op zaterdagavond 10 april om 20u30 Folkbal met Ancolie in 
het Cultureel Centrum te Dilsen 
      
10/04/2010: Avant-première D'Irque & Fien. Circus dat in onze tijd woont: een piano als acrobaat, 
ontelbare schapen die door je hoofd jongleren, je gedachtenwereld als piste, .. In 'Carrousel des Moutons' 
zie je haarscherp met je ogen dicht. Nachtzwart slapen is er spannender dan wakker blijven en wat er 
absoluut niet kan, gebeurt er toch. Een voorstelling zonder woorden die je sprakeloos maakt. Locatie: 
Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Neerpelt. Meer info 011/805002 vanaf 20u15 - inkom: gratis  
 
10/04/2010: Brouwerijbezoek - Brouwerij Kerkom. Rondleiding met brouwer Marc Limet in de Brouwerij 
van Kerkom, inclusief proeverij. Vetrek om 15 uur aan de Naamse steenweg 468 in Kerkom bij Sint-
Truiden. Info: www.brouwerijkerkom.be 
      
11/04/2010: Ruildag in Genk. Ruilclub Genk organiseert een ruilbeurs met o.m. munten en zichtkaarten. 
Van 8 tot 12 uur in De Richter, Bret-Gelieren 
  
11/04/2010: Rommelmarkt in Hamont-Achel. Grote rommelmarkt t.v.v. Kom Op Tegen Kanker, met tal 
van tweedehandsspullen. Van 9 tot 16 uur aan PC De Burg, Burg 34 in Hamont-Achel. Toegang gratis 
       
11/04/2010: Rommelmarkt in Tongeren. Wijkcomité Wildbroek organiseert een rommelmarkt met tal van 
oude en minder oude spullen. Van 7 tot 17 uur in wijk Wildbroek - toegang gratis - Info en 
inschrijvingen:0498/779365 
      
11/04/2010: Alles over kruiden. Lezing waarin u alles leert over de geheimen van kruiden. Om 10 uur in 
het Volkstuinlokaal, aan de Kneuterweg in Zonhoven. Toegang gratis 
      
11/04/2010: Dorpsbewoners in beeld. In het oude schooltje van Lanklaar (Dilsen-Stokkem) kan je op 
zondag 11april een fototentoonstelling bewonderen die de mensen van het dorp toont. Lanklaar Actief 
toont in samenwerking met 't Virveld 2300 foto's van inwoners van Lanklaar die op de een of andere 
manier ooit iets hebben betekend voor het dorp. Er ging heel wat speurwerk aan vooraf. Eerst zochten we 
wie belangrijk is geweest voor dit dorp. Daarna moesten we aan foto's geraken, een heel karwei. We 
gingen langs bij de mensen en vroegen of ze geïnteresseerd waren. Daarop haalden ze hun fotoalbums 
boven en kozen ze zelf een foto uit. Bij elke foto gaven we een woordje uitleg. Dat geeft een hele 
persoonlijke touch vertelt Nadia Cuyvers. De oudste foto dateert van 1945. Er zitten dokters, 
burgemeesters tussen maar ook sporters en handelaars. We wilden vooral de gewone mensen van 
Lanklaar in de bloemetjes zetten. Locatie: Mensen van Lanklaar van 11 tot 18 uur in 't Virveld, Kruisstraat 
7 - Inkom 2 euro 
      
10-11/04/2010: Museumweekend in Nederland. Niet minder dan 500 Nederlandse musea nemen tijdens 
weekend van 10-11 april 2010 deel aan het Nationale Museumweekend. Zo kunt u op zaterdag en zondag 
(10-17u) gratis het bekende Bonnefantenmuseum in Maastricht bezoeken. Er zijn ook gratis 
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rondleidingen. Voor een volledig overzicht met de deelnemende musea kijkt u best even op de website 
van het Museumweekend. www.museumweekend.nl of www.bonnefanten.nl 
      
14/04/2010: Volksreligie. Christelijke privé- en massadevotie: verrassend postmodern' door Hans Geybels, 
ex-woordvoerder van kardinaal Danneels. Hans Geybels analyseert waarom volksreligie door de eeuwen 
heen springlevend is gebleven en ook nu nog beantwoordt aan de noden van de mensen. Locatie: 
Bezinningscentrum Abdij Herckenrodne op 14 april van 20 tot 22 uur - Reservatie 011/221233 of 
Herkenrode.abdij.bezinningscentrum@skynet.be -  deelname in de kosten 5 euro Meer Info:  
www.bezinningscentrumherkenrode.be' 

      
van 11 t/m 25/04/2010: Tentoonstelling 'De 
Langeman'. Van 11 tot 25 april tentoonstelling over 
de 'Langeman' in het Stadsmus in Hasselt. Inkom 
gratis - Info 011/239890 - www.hetstadsmus.be 
Uren: dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur 
 
foto Willy Remans    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12/04/2010: Boek 'Sappig verteld' voorgesteld in Sint-Truiden. Dit om de bloesemfeesten extra luister bij 
te zetten. In 'Sappig verteld' vertellen 45 getuigen hun verhalen achter de fruitteelt. De publicatie vormt 
een uniek tijdsdocument voor het historisch erfgoed van Haspengouw. Nathalie Ceunen, 
projectmedewerkster van het Centrum Agrarische Geschiedenis, trok van fruitboer naar confituurmaker 
en van stroopstoker naar veilingmedewerker om te luisteren naar hun verhaal. Het boek focust eerst op 
de fruitgeschiedenis en vervolgens op de veilingen, het onderwijs, de handel en de wetenschap. Al deze 
unieke verhalen zullen ook te beluisteren zijn langs de wandel- en fietsroutes op het gratis nummer O800-
17078 'Sappig verteld' is een uitgave van de Erfgoedcel, Toerisme Sint-Truiden en het Centrum Agrarische 
Geschiedenis. Het boek is voor 13 euro verkrijgbaar op de Toeristische Dienst op de Grote Markt in Sint-
Truiden. 
  
13/4 tot en met 1305/2010: Boterhammendoos. Wat zit er tussen uwe boterham? is een tentoonstelling 
van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed in samenwerking met zes voormalige mijngemeenten waar je kennis 
maakt met de recente geschiedenis van de boterhammendoos. In Houthalen-Helchteren van 13 april tot 
en met 13 mei 2010   
      
17/04/2010: Folkavond in Bilzen Snakes in Exile brengt de beste Ierse en Schotse folk. Vanaf 20u30 in de 
Parochiezaal van Rijkhoven, aan de Kogelstraat - Tickets 10 euro  
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16 t/m 18/04/2010: Fruitmuseum Unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de fruitteelt in Zuid-
Limburg. Van 13 tot 17 uur in Abdij Marienhof, Colenstraat 1 in Kerniel (Borgloon) Toegang: 1 euro'. 
      
17/04/2010: Genealogische Dag. De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde organiseert de 8ste 
Genealogische Ontmoedingsdag - met diverse standhouders en stamboomonderzoekers. Van 14 tot 18 
uur in zaal Astrid der Sint-Cecilia Harmonie, Maasstraat 5 in Dilsen-Stokkem. Aan diverse stands krijgt u 
info over familiekunde, heemkunde, familiewapens enz... De toegang is gratis. 
      
17/04/2010: Folkavond in Lanaken. KWB Rekem organiseert een folkavond, met een optreden van de 
Maaslanders. Om 19u in OC Kleinveld, Populierenlaan 30 in Rekem. Toegang gratis - Info: 
www.kwbrekem.be'. 
      
17/04/2010: Willem Vermandere, Willem Vermandere brengt een concert vol vertellingen, gedichtjes en 
muziekjes. Om 20 u in CC Het Loo, aan de Vismarkt in Tessenderlo.Tickets: 1O euro - Meer info tel 
013/35532  
      
18/04/2010: Kwalleballen in Valkenswaard (NL) Rugbytornooi in de modder, met 16 teams - Vanaf 11u op 
het terrein aan de Venbergseweg in Dommelen. Toegang gratis. Meer info: lindateun@pandora.be. 
                    
18/04/2010: Ruilbeurs in Hamont-Achel. Van 9 tot 12 uur in de Parochiezaal van Hamontlo 
(Leeuwerikstraat 6 in Hamont-Achel) Met postzegels, munten en coupures, sigarenbandjes, 
telefoonkaarten, bidprentjes, zichtkaarten enz.. Organisatie is in handen van ruilclub De Grensvrienden. 
 
19/04/2010: Lezing erfgoedtoerisme. Op maandag 19 april 2010 geeft Marc Laenen uitleg over 
erfgoedtoerisme. Erfgoed en toerisme kunnen elkaar aanvullen. Marc Laenen analyseert het fenomeen 
erfgoedtoerisme en gaat na hoe het verschillende mensen samenbrengt en voor wederzijds begrip en 
respect zorgt. Deze lezing is een organisatie van VTB Kultuur in samenwerking met de provincie Limburg. 
Zij gaat door op maandag 19 april 2010 in de  bovenzaal van het Stadhuis in Tongeren. Meer info: Pascal 
Paque tel 012/237114 of E-mail pascal.paque1@telenet.be 
 
21/04/2012: Balkanavond. Ben je nieuwsgierig naar wat Griekenland, Albanië en Kosovo muzikaal, culinair 
en cultureel te bieden hebben? Dan ben je welkom op de Balkanavond van de vzw Perspectief op 
zaterdag 21 april - afspraak om 17 uur in zaal Elkerlyc in St Lambrechts Herk, Pastorijstraat 4 - De toegang 
is gratis. 
      
23/04/2010: Studiedag Gestripte Verbeelding: Over beeldverhalen en prenten. Op vrijdag 23 april vindt in 
het Limburg Museum te Venlo (gelegen pal tegenover het NS Station in het centrum van Venlo)een 
studiedag plaats over de rol en betekenis van de beeldcultuur in het algemeen en volksprenten en strips 
in het bijzonder. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling 'Suske en Wiske - de 
fantasievolle vertellers' die nog tot en met 19 september 2010 te zien is in het Limburg Museum. 'Beelden 
spreken voor zich' of 'een beeld zegt meer dan 1000 woorden' zijn bekende gezegden. Maar is dat zo? 
Welke boodschappen bevatten beelden en met welke betekenissen worden beelden geassocieerd? 
Hebben strips en volksprenten een lange traditie en welke rol spelen en speelden zij in ons cultureel 
beleven? Deze en andere interessante vragen worden behandeld tijdens deze studiedag, die  
afgesloten wordt met een bezoek aan de tentoonstelling. Deze studiedag is een initiatief van het 
Interlimburgse Volkskundig Samenwerkingsverbond (IVOS) Deelname in de kosten: 19,50 euro (inclusief 
deelnamegeld, lunch en bezoek aan de tentoonstelling en documentatiemap. 
      
25/04/2010: Wandeling Gedeelde angst is halve angst: Hasseltse Sagenwandeling. ism Erfgoedcel Hasselt 
Sagen zijn 'sterke verhalen' met een historische kern, aangevuld met elementen uit het volksgeloof, die 
vaak echte angsten belichamen. Waarheid en waarschijnlijkheid liggen dicht bij elkaar. Katrien van 
Effelterre ging op zoek naar Hasseltse sagen in de Vlaamse volksverhalendatabank en vertelt de meest 
indrukwekkende ervan opnieuw tijdens een wandeling doorheen de binnenstad in Hasselt. Locatie: Grote 
Markt Hasselt - om 10 en 13 uur' 
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25/04/2010: Hij is het of toch niet? Het raadsel van de verloren zoon. Een dorp in Vlaanderen anno 191  
Het dagelijkse leven wordt verstoord wanneer er plots iemand opduikt, die jaren geleden met de 
noorderzon verdween. De reden achter zijn terugkeer blijkt algauw: een erfeniskwestie. Al snel rijzen er 
twijfels over ‘de echtheid' van zijn identiteit en het dorp raakt verdeeld tussen believers en non-believers. 
Beleef deze evocatie van op de eerste rij. Locatie: Domein Bokrijk - 3600 Genk- om 10u - 13u en 15u 
Reservatie: Liesbeth Jordens tel 011/265317 - maximum 3 x 25 personen E-mail: lijordens@limburg.be'  
 
25/04/2010: Koningschieten in As. Het koningschieten is een van de vele tradities die de schutterij in ere 
houdt. Jaarlijks wordt zo de nieuwe schutterskoning bepaald. Wie na lang proberen de (houten) vogel 
afschiet, is een jaar lang koning. Wat schuilt er achter deze kleurrijke verkiezing? Wat klopt er eigenlijk 
nog van die middeleeuwse wortels? Zijn onze uniformen wel authentiek? En wat is er eigentijds aan dit 
gebeuren? Kinderen kunnen zich tot kinderkoning schieten in een speciale schietwedstrijd met een 
kindergeweer. Optocht om 11u30 - Koningsschieten om 14u - 17u30 Einde met huldiging nieuwe koning. 
Locatie: Kantonnale baan in As.  Meer info: E-mail: info@schutterij-as.be website: www.schutterij-as.be 
      
25/04/2010: Kunstvoorwerpen in Museum 't Mieleke in As: Origineel of vals?' Sommige voorwerpen uit 
de collectie van 't Mieleke zijn niet wat ze lijken. Bronzen voorwerpen blijken van kunststof te zijn, wat 
hout lijkt is gips. En zijn die schitterende kandelaars uit edelmetaal gemaakt? of niet? Kom zeker eens lang 
op de Erfgoeddag om de verschillen al dan niet te onderscheiden. We garanderen je meer dan een 
verrassing. Museum 't Mieleke, André Dumontlaan 19 in As. tel 089/657830 - open tussen 10 en 18 uur 
      
25/04/2010: Overdrijving of realiteit: Verhalen van mijnwerkers. Mijnwerkers hadden een tot de 
verbeelding sprekend beroep. Heroïsche verhalen en overdrijvingen zijn dan ook geen uitzondering. Maar 
hoe ging het er effectief aan toe? Ook de mijnmaatschappijen stelden het leven op en om de mijn soms 
mooier voor dan het in werkelijkheid was. Een propagandafilm toont een geïdealiseerd beeld van het 
mijnwerkersbestaan. Vlaams Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201 – 3582 Beringen-Koersel - tel 011/421552 E-
mail: toerisme@beringen.be www.toerismeberingen.be voorstellingen om 11-12-13-14-15-16 en 17 uur. 
      
25/04/2010: Curiosatentoonstelling in Heemkundig Museum te Bree. Het Heemkundig Museum zoekt in 
zijn depot naar vervalsingen en merkwaardige voorwerpen. Bezit jezelf een replica? Of een exotisch 
souvenir dat zich op het randje van authenticiteit of goede smaak bevindt? En ken je het verhaal achter 
het object? Of heb je slechts een vaak vermoeden? Neem je schat mee naar het museum en wij vertellen 
of verzinnen het verhaal voor jou. Los van de speciale erfgoeddagactiviteit is de vaste collectie gratis 
doorlopend te bezoeken. Locatie: Heemkundig Museum, Markt in Bree. Open tussen 10 en 18 uur  
      
25/04/2010: Fietstocht in het spoor van de bloedende hostie. ism gemeente Lummen Dienst Vrije Tijd, 
gemeente Heusden-Zolder, Circuit Zolder, Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen, Kerkraad Viversel, 
Geschied- en Heemkundige kring Lummen, Mirakelcomité Viversel Het Heilig Sacrament van Mirakel - 
beter bekend als de bloedende hostie van Herkenrode - werd sinds het mirakel in 1317 in Viversel 
(Heusden-Zolder) op verschillende plaatsen bewaard: in Lummen, de abdij van Herkenrode en uiteindelijk 
de Sint-Quintinuskathedraal van Hasselt. De fietstocht met brochure brengt je langs alle plaatsen waar 
mensen uiting gaven aan hun geloof in het mirakel. De fietstocht kan vanaf 10 u worden aangevat in de 
Abdij van Herkenrode, aan de kerk van Lummen, aan het Circuit Zolder of aan Den Dickel. In de kerk van 
Lummen zijn rondleidingen voorzien om 13u - 15u- 16u en 17u. 
      
25/04/2010: Ongelooflijk miraculeus: Theaterparcours langs de mirakels van de Virga Jesse ism Virga 
Jessecomité Hasselt, De Banneuxkes, Toneel Schimpen. De ongelooflijke gebeurtenissen, waarbij de Virga 
Jesse de Hasselaren op miraculeuze wijze er hulp kwam, behoren tot ons erfgoed, al geeft iedereen die 
een andere betekenis. De toneelgezelschappen trekken door Hasselt en brengen de mirakels en de 
beleving bij het publiek opnieuw tot leven. En jij, wat zou jij zeggen als je het ongelooflijke zag gebeuren. 
Locatie: grote Markt Hasselt - om 10 en 13 uur. 
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25/04/2010: CJP haalt Erfgoeddag voor de lens van de camera. ism CJP 30 Jongeren tussen de 16 en 26 
jaar trekken vandaag door Hasselt met als doel de Erfgoeddag vast te leggen op de gevoelige plaat. Na 
een stoomcursus zwermen ze onder begeleiding van professionele fotografen uit over de stad en gaan ze 
al klikkend aan de slag met het thema van dit jaar: FAKE. Reservatie: margot@cjp.be - max 30 plaatsen - 
doorlopend tussen 10 en 18 uur. 
      
25/04/2010: De langemanstraditie: feit of fictie?. De Langeman wordt dit jaar 200 jaar. Wat weten we 
echt over deze reus, die eens om de zeven jaar soep uitdeelt? Tijdens het 'Hessels Ouvre’ vertellen we 
over hoe stadsrekeningen en archiefbronnen de alom gekende traditie bevestigen of juist tegenspreken. 
Erna kan je een glimp opvangen van de Langeman in permanente opstelling van Het Stadsmus. 
Reservatie: Hetstadsmus#hasselt.be - tel 011/239890 - max 50 plaatsen Locatie: Het Stadsmus, Guido 
Gezellestraat 2 in Hasselt Contact erfgoeddag: 011/23989  

 
Foto erwtensoepbedeling: Willy Remans 
      
25/04/2010: Fake jenever . Wat is de smaak van echte jenever? Culinair erfgoed is bij uitstek gevoelig 
voor interpretatie. Daarom werkten producenten en overheden doorheen de eeuwen aan 
samenstellingsnormen om 'echt' van 'onecht' te onderscheiden. Prof. Eric Van Schoonenberghe gaat in op 
verschillen in productie en naam, want die bestaan - ondanks alle regelgeving - nog steeds. Locatie: 
Nationaal Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 Hasselt - tel 011/239890 - E-mail: 
jenevermuseum@hasselt.be - Website: www.jenevermuseum.be Het museum is op Erfgoeddag open van 
10 tot 18 uur - Lezing om 15 uur - Reservatie is verplicht (max 35 plaatsen)  
 
25/04/2010: Tentoonstelling 'Waar men kijkt langs Herkse Kapelletjes.. ism de Markthallen - Herk-de-Stad 
Op deze fototentoonstelling krijg je een overzicht van alle kapelletjes op Herks grondgebied met uitleg 
waarom ze werden gebouwd en voor welke heilige. Boeken over beelden, verftechnieken, marmeren, 
houtsnijwerk en diverse stoffen maken duidelijk hoe men het ook kon bedriegen bij de decoratie van deze 
kapelletjes. Locatie: Markthallen (lokaal 11) markt 2 in Herk-de-Stad - Open tussen 10 en 18 u 
      
25/04 t/m 30/06/2010: Sint Truiden - Hugo Duchateau zoekt heiligenbeelden. Hugo Duchateau is 
dringend op zoek naar heiligenbeelden. De Truiense kunstenaar wil ter gelegenheid van de Erfgoeddag op 
25 april een grote heiligenreunie verheffen tot een kunstwerk in het museum van de minderbroeders. 
Grote en kleine heiligenbeelden, mooie en minder mooie, echte en namaak, fake het maakt niets uit. "Alle 
beelden worden opgenomen, maar ze moeten minstens 25 cm groot zijn. Ieder beeld is welkom. Je brengt 
het beeld binnen en kan het na de tentoonstelling weer ophalen in het museum. De tentoonstelling loopt 



van 25 april tot 30 juni 201  Adres: Museum Vlaamse Minderbroeders vzw Capucienessenstraat 1-3 - 3800 
Sint-Truiden tel 011/672971 E-mail: musea.vlaamse.minderbroeders@skynet.be website:  
www.museum-minderbroeders.be  
 
25/04/2010: Bruiloftsliederen. In het kader van de erfgoeddag ben je hartelijk uitgenodigd op een bruiloft 
van de 20e eeuw. Smeer alvast je keel, want we gaan liederen zingen die we kennen via overlevering. 
Tijdens feesten werden weleens parodieën gemaakt over kleurrijke figuren. En zo ontstaan 'nieuwe 
liedjes' op basis van oudere werken. Is dit dan fake? Elk lied wordt geïllustreerd met beeld en tekst om 
een glimp van de tijdsgeest te ervaren. Locatie: Cultureel Centrum, Rijksweg 458 - 3650 Dilsen-Stokkem 
op zondag 25 april om 14 uur 
      
25/04/2010: Bijgeloof in ons dagelijks leven. (ism Vormingsplus Limburg, Heemkring Heidebloemke). 
Waarom is vrijdag de dertiende een echte ongeluksdag? Brengt een zwarte kat ongeluk? en een klavertje 
vier geluk? Bart Lauvrijs, auteur van verschillende boeken over bijgeloof, beantwoordt deze vragen en 
meer. Met boeiende en spannende voorbeelden ontdekt je het verhaal achter verschillende voorbeelden 
van bijgeloof. Locatie: Emile Van Dorenmuseum, Henri Decleenstraat 21 in Genk - tel 0476773022 Onthaal 
om 10 uur met koffie en croissant - start lezing om 10u30 Reservatie: cultuur@genk.be - tel 089/653810 - 
maximum 30 Plaatsen. 
      
25/04/2010: Het ware verhaal achter de landschapsschilderijen. Wat is het echte landschap? Tonen de 
landschappen in de collectie van het Emile Van Dorenmuseum het 'echte' Genk of zijn het geïdealiseerde 
voorstellingen van een voor de bewoners hard en ongenadig landschap? Het landschap als toerisme, 
gepromoot door kunstenaars versus de dagdagelijkse realiteit van de bewoners van de heide laat zien dat 
het geschilderde landschap meer verbergt dan op het eerst zich blijkt. Locatie: Emile Van Dorenmuseum , 
Henri Decleenstraat 21 Genk - tel 0476/773022 Open tussen 10 en 18 uur 
      

25/04/2010: Wandeling 'De Legende van de 
Duivelsklauw’. In Langerlo (Genk) kan je de legende van 
de Duivelsklauw herkennen in een aantal 'Duivelsstenen' 
op het centrale pleintje. De duivel zou op de stenen 
afdrukken van zijn poten hebben achtergelaten uit woede 
om de kerstening van Genk. Op een geleide wandeling 
kun je het bijzondere verhaal van de gids vernemen. Ook 
andere elementen uit de geschiedenis van Langerlo - zoals 
de oude en moderne haven - komen aan bod. Locatie: De 
duivelsstenen van Langerlo (naast kapel) Lousbeekstraat 
3600Genk om 14 uur reservatie: 
heemkring@heidebloemke.be tel 089/653595 

      
25/04/2010: Het mythische beroep van mijnwerker. De gidsen van Mijndepot Waterschei nemen je mee 
op een boeiende tocht doorheen het gebouw en de collectie. Ze vertellen je straffe verhalen uit de mijn. 
Mijnwerkers, kompels, ereburgers van het land: het gevaarlijke beroep van mijnwerker nam (en neemt) 
soms mythische proporties aan. In het Mijndepot leer je meer over het verdwenen werk van de 
mijnwerkers. Een bezoek aan het Mijndepot is een hele beleving: al kijkend en kruipend krijgen de 
kinderen een beeld van dit - in ons land - verdwenen beroep. Locatie: Mijndepot Waterschei, André 
Dumontlaan 69c - Genk tel 0477/338555 - doorlopend tussen 10 en 18 uur 
      
25/04/2010: Rondleiding Bokrijk voor en achter de schermen: de constructie van het verleden. Een gids 
neemt je mee op sleeptouw voor en achter de schermen van het museum. Is alles wel wat het lijkt? De 
tijdelijke inrichting van de Wellenshoeve opent daarbij je ogen voor de transformatie van gewone woning 
naar museumgebouw. Maar je bezoekt ook plekken die voor gewone bezoekers verboden terrein zijn. De 
ideale kans om het museum van de andere kant te leren kennen, de nostalgie voorbij. Locatie: domein 
Bokrijk, Bokrijklaan 1 - 3600 Genk - tel 011/265300 - E-mail: bokrijk@limburg.be - www.bokrijk.be - 
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contact erfgoeddag: 011/265300 Rondleidingen om 10u - 10u30 - 13u30 - 14u - reservatie: Liesbeth 
Jordens - E-mail: lijordens@limburg.be - tel 011/265317 -  
      
25/04/2010: (Voor)oordelen over de Islam. ism Provinciaal Integratiecentrum Limburg Welke 
(voor)oordelen over de Islam zijn gebaseerd op verzinsels? Waar schuilt de waarheid dan wel in? In een 
interactieve workshop gaat een begeleider met het publiek in op een aantal stellingen rond vooroordelen:  
opvattingen over cultuur en religie, de historische betekenis van bepaalde gewoontes, de rol van de 
media. Daarnaast kun je de moskee ook bezoeken en proeven van de Turkse eetcultuur. Locatie: Yunus 
Emre Moskee, Wintergroenstraat 61 - 3600 Genk  - doorlopend tussen 10 en 18 uur. 
      
01/05/2010: Naragonia in Celtic Art. Op zaterdag 1 mei om 20u30 presentatie van de nieuwe CD van 
Naragonia in de Celtic Art Gallery te Ham 
      
01/05 tot 26/05/2010: Vogelschriktentoonstelling, Van 1 tot 26 mei staan er op de abdijsite van 
Herkenrode tal van vogelverschrikkers. In april werden scholen en jeugdbewegingen opgeroepen om een 
vogelverschrikker in elkaar te knutselen. De resultaten zijn nu te bewonderen. De grote opening vindt 
plaats tijdens de Schrikwandeldagen op 1 en 2 mei. Tijdens de wandeldagen kan je stemmen op je 
favoriete vogelverschrikker en is er randanimatie voorzien. Kinderen kunnen een klein 
vogelverschrikkertje knutselen of zich laten opmaken tot een levensechte vogelschrik. 
      
05/06 tot 25/09/2010: De Virga Jessefeesten in woord en beeld, De Provinciale Bibliotheek Limburg 
belicht aan de hand van haar erfgoedcollecties enkele aspecten van de verering van Onze-Lieve-Vrouw 
Virga Jesse in voorbije tijden. De oudste boeken dateren van 1660 en zijn in de loop van de eeuwen 
meermaals herwerkt. De programmaboekjes laten zien hoe de organisatie van de feesten doorheen de 
jaren evolueerde. De prenten van het beeld en van de kapel tonen hoe ook de gewone man de Virga Jesse 
leerde kennen. Deze tentoonstelling vormt ook het sluitstuk van de tentoonstelling Limburg feest, die 
sinds maart in de Provinciale Bibliotheek loopt en een beeld schetst van de rijke Limburgse feesttraditie. 
Van zaterdag 5 juni tot zaterdag 25 september 2010 - 10 tot 19 u (ma-vr) 10 tot 16 u (za) Locatie: Prov. 
Bibliotheek, Martelarenlaan 17 in Hasselt Gratis inkom - meer info tel 011/295900  
    
08/05/2010: Folk in Limburg - optreden Amorroma. Op zaterdag 8 mei is er weer een concert in Folkclub 
De Slagmolen, Slagmolenweg 76 te Genk en dit om 20u30 Amorroma stelt nieuwe CD voor De toegang is 
gratis, de muziek is onbetaalbaar. 
      
14/05/2010: Boombal met Double-D en Triple-X. op vrijdag 14 mei om 21u Boombal op de schitterende 
dansvloer van de GC De Markthallen in Herk-de-Stad Dansinitiatie vanaf 20 u 
      
29/05/2010: Erfgoedwandeling Wilderen Onder de noemer 'Vergeet je wortels niet' trekt erfgoedcel Sint-
Truiden elke laatste zaterdag van de maand naar een kerkdorp, op zoek naar cultureel erfgoed. Op 
zaterdag 29 mei 2010 trekt de erfgoedwandeling door Wilderen. De inwoners van Wilderen krijgen 
binnenkort een persoonlijke brief in de bus; andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Toerisme Sint-Truiden. tel O11/701818 
 
30/05/2010: Danscursus schottisch en mazurka. danscursus in de Markthallen - Herk de Stad. Ritmische 
variaties voor schottisch en mazurka. Van 11u tot 17u30 Org: Folk in Limburg ism Frisse Folk - Meer info: 
luk.indesteege@telenet.be      
 
30/5 tot 26/09/2010: Tentoonstelling volkscafés in Vlaanderen, Door hun alledaagse en ongedwongen 
karakter maken volkscafés deel uit van ons cultureel erfgoed. Niet alleen de vaak waardevolle interieurs, 
maar ook de geschiedenis, de verhalen en de anekdotes mogen niet verloren gaan. In deze 
tentoonstelling geeft fotograaf Jimmy Kets een inkijk in het volkscafé zoals het vandaag nog bestaat. 
Foto's geven de levendigheid van het volkscafé weer, zonder de realiteit te verbloemen of geweld aan te 
doen en dit met oog voor detail en compositie. Tot 26 september 2010 van  
dinsdag tot zondag 10-17u) in het Nationaal Jenevermuseum te  
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Hasselt. Inkom 3,5 euro info: tel 011/239860 - www.jenevermuseum.be 
 
 
01/06/2010: Oproep - Hasseltse kapelletjes, Heb je oud fotomateriaal over Hasseltse kapelletjes? Of weet 
je waarom een bepaald kapelletje gebouwd is of waarom het specifiek op die plaats staat? Foto's en 
verhalen zijn welkom bij de Erfgoedcel Hasselt. Fotomateriaal wordt meteen ingescand, zodat je het terug 
mee kan nemen. Je kan ook zelf informatie ingeven via www.hasel.be, het online lexicon over Hasselt. 
Meer info: Erfgoedcel Hasselt, Groenplein 1 tel 011 239696 - erfgoedcel@hasselt.be 

 
foto Luk Indesteege 
 
01/06/2011: Erfgoedwandelingen in Sint-Truiden. Erfgoed? Wat is dat? - dat kapelletje in de lindeboom? - 
de bedevaart naar de Drie Gezusters? - het verhaal van Suske de Poup en het Voorvelleken? - het 
wonderbaarlijke leven van de Heilige Christina van Brustem? - het neogotische kerkmeubilair uit het 
Truiense beeldsnijdersatelier Janssen? Dat is erfgoed. Het zijn de verhalen, voorwerpen, en legendes die 
van generatie op generatie worden overgedragen en die typisch zijn voor jouw dorp of buurt. Leer ze 
kennen tijdens erfgoedwandelingen in elke kerkdorp van Sint-Truiden. Praktisch? Elke laatste zaterdag 
van de maand staat er een erfgoedwandeling op het programma. Je krijgt op voorhand een brief  
wanneer jouw dorp of buurt aan de beurt is. De wandelingen zijn dus in eerste instantie bedoeld voor de 
inwoners van de desbetreffende kerkdorpen, maar anderen zijn zeker welkom. Inschrijven is in elk  
geval verplicht bij Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt 44 3800 Sint-Truiden aan de balie of via tel 
011/701818 of mail: info.toerisme@sint-truiden.be. 
 
05/06/2010: Wandeling industrieel erfgoed. STWE, Steunpunt voor industrieel erfgoed, wandelt langs het 
industriële verleden van Sint-Truiden. Een stadsgids neemt je mee langs plekken en buurten, die een 
industrieel verleden herbergen. Op zaterdag 5 juni om 13u45 - ingang station Sint-Truiden. De wandeling 
duurt ongeveer 3 uur. De wandeling is gratis, inschrijven kan via Toerisme Sint-Truiden tel 011/701818 
      
05/06 tot 29/08/2010: Tentoonstelling 'Het Zevende Jaar Zevenjaarlijkse feesten in de regio Maas-Rijn. 
Deze tentoonstelling laat voorwerpen zien uit alle steden in de Euregio Maas-Rijn, die betrokken zijn bij 
de zevenjaarlijkse processies. Relikwieën, toningsformulieren, mariakronen en manteltjes, affiches, foto’s 
en schetsen een beeld van de levendige en bloeiende processiecultuur in de Euregio (Hasselt, Tongeren, 
Sint-Truiden, Hoei, Aken, Maastricht, Susteren) van de Middeleeuwen tot in de 20ste eeuw. Van dinsdag 
tot zaterdag 10-17 u in het Stadsmus te Hasselt. Inkom: 3 euro (-12 j en uitpas: gratis) Meer info:  
011/239890 www.hetstadsmus.be Bij de tentoonstelling hoort een publicatie. Deze kost 24 euro. 
      
5/6 12/6 en 19/6: Introductiedagen Erfgoedplus.be. Sinds de lancering van de Erfgoedplus.be werden 
reeds meer dan 46000 erfgoedobjecten uit 157 collecties ingevoerd. De collecties komen van musea, 
kerkfabrieken, en heemkundige kringen. Elke collectie kan aan Eerfgoedplus.be deelnemen. Collecties 
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kunnen ingevoerd en beheerd worden met het Erfgoedregister. Dit erfgoedregister is een online 
databankmodule met invulvelden, gebaseerd op museale bestanden. Het Erfgoedregister laat toe om een 
collectie diepgaand te inventariseren, digitaliseren en publiek te ontsluiten. Het Provinciaal Centrum voor 
Erfgoed organiseert in juni, in samenwerking met Heemkunde Limburg en de regionale erfgoedcellen 
praktische introductiedagen over Erfgoedplus.be en het Erfgoedregister. Deze introductiedagen vinden 
plaats op drie zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12 uur op drie locaties in Limburg. zaterdag 5 juni 2010: 
Syntra Campus te Neerpelt, zaterdag 12 juni 2010: PLOT te Genk en zaterdag 19 juni 2010: Syntra campus 
te Tongeren. Deze introductiedagen richten zich specifiek op lokale collecties van heemkundige, 
historische en geschiedkundige kringen. Tijdens deze introductiedagen gaan we meteen aan de slag met 
het Erfgoedregister. Voor elke collectie wordt een inventaris aangemaakt in het Erfgoedregister met  
een unieke code en paswoord. Aan het einde van de voormiddag kan elke deelnemer effectief met de 
invoermodule werken. Collectiecode en paswoord blijven ook na de introductiedagen actief. Deelnemers 
kunnen in hun tempo aan de inventaris blijven verder werken. Deelnemers wordt gevraagd objecten uit 
hun eigen collectie mee te nemen. Tijdens de introductievoormiddag worden deze stukken onder 
begeleiding in het Erfgoedregister ingevoerd. beperk de keuze tot 20 à 30 kleine en draagbare objecten. 
Zorg in de keuze van objecten voor voldoende variatie. Neem objecten die voor de eigen collectie 
kenmerkend zijn. Maak op voorhand een goede digitale foto van de objecten en neem de foto’s mee op 
een usb-stick (of geheugenkaart van het fototoestel) Het staat elke deelnemer vrij om meer objecten  
mee te nemen. Het is ook mogelijk om meer foto's van een object in te voeren. Als de collectie uit foto's 
of postkaarten bestaat, worden deze objecten bij voorkeur op voorhand gescand. Deelname is kosteloos.  
Inschrijven op voorhand is wel vereist. Inschrijvingsformulieren vindt u op de website 
www.erfgoedlimburg.be Meer info: Bart Bosmans tel 011/237579 E-mail: erfgoedlimburg@limburg.be en  
www.erfgoedlimburg.be 
      
07-08/06/2010: Dansereie, De Akkermennekes nodigen uit ism CC de Muze Gwerinwyr Gwent 
(traditionele muziek en dans uit Newport (Wales) Isca Morrismen (morrisdansen uit Zuid-Wales) Cobblers 
Awl (Clogg dansers uit Wales) Voorstellingen vinden plaats op 7 juni om 20 u in CC de Muze te Heusden-
Zolder met aansluitend ceilidh (dansavond) onder leiding van de Welshe muzikanten 8 juni om 15 u in CC 
de Muze te Heusden-Zolder 8 juni om 20 u op het Dorpsplein in As. Toegangsprijs CC Muze: 5 euro Meer 
info Josée Thielens tel 011/572923 
 
11/06/2010: Boombal met Trio Kay Habets en Manimoen, Laatste boombal van seizoen 2009-2010 in de 
Markthallen in Herk-de-Stad. Dansinitiatie vanaf 8 u - Boombal vanaf 21u - Inkom 8 euro. Let op: vanaf 
september heten we bal@herk 
         
19/06/2010: Studiedag Zevenjaarlijkse processies. Het Stadsmus, het stadsmuseum van Hasselt 
organiseert op zaterdag 19 juni 2010 een studiedag over de zevenjaarlijkse feesten in de 19de en 20ste 
eeuw in de regio Maas-Rijn. In de regio Maas-Rijn vinden nog tal van zevenjaarlijkse feesten plaats: in 
Tongeren, Hasselt, Maastricht, Susteren, Sint-Truiden, Aken, Hoei en Verviers. De heropleving van deze 
feesten in de 19de en 20ste eeuw baseerde zich op een lange traditie van mariale verering en 
heiligdomsvaarten. Naast de religieuze, speelden ook politieke, ideologische en zelfs - toen al - 
cultuurtoeristische motieven een rol. Vier sprekers belichten de evolutie van de feesten in een zich  
moderniserende en seculariserende wereld. Vanaf 9u tot 15u15 in het Stadmus. Inschrijven bij het 
stadsmus, Guido Gezellestraat 2 3500 Hasselt tel 011/239890 - E-mail: hetstadsmus@hasselt.be of via de 
website www.hetstadsmus.be .  
 
20/06/2010: Lezing over het zevende jaar, 'Op zondag 20 juni 2010 vab 10u30 tot 12u vertelt Jos Sterk in 
de bib in Kuringen over de Virga Jessefeesten. Hij is de auteur van het boek 'De Virga Jesse: geschiedenis 
van de zevenjaarijkse feesten' De lezing is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven. Meer info: 
011/244300  
 
22/06/2010: Vlaamse kerkenpad. Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela viert in 2010 haar 
25ste verjaardag. Een voettocht langs achttien Vlaamse Sint-Jacobskerken maakt van die verjaardag een 
speciaal moment. Op dinsdag 22 oktober komen de wandelaars aan in de kerk van Schurhoven in Sint-

http://www.erfgoedlimburg.be/
mailto:erfgoedlimburg@limburg.be
http://www.erfgoedlimburg.be/
http://www.hetstadsmus.be/


Truiden. Erfgoedcel Sint Truiden zoekt mensen die meer kunnen vertellen over de link tussen Sint-Jakob 
en de kerk van Schurhoven. Je kan je kennis en ervaring doorsturen naar info.erfgoedcel@sint-truiden.be 
Schurhoven, parochiekerk van Sint-Jacobus. Deze kerk - net buiten de middeleeuwse stadsmuren gelegen 
- wordt voor het eerst vermeld in 1215. Het huidige kerkgebouw is van de 18e eeuw. In 1516 wordt een 
broederschap van Sint-Jakob vermeld. Achteraan links staat een reuzengroot eikenhouten beeld van Sint-
Jacobus als pelgrim (16e eeuw) Verder is er rechts een zijaltaar met een houten beeld van Jacobus als 
pelgrim in een nis, te dateren 1750-180  De kerk bezit ook nog een zilveren pelgrimsinsigne, vervaardigd 
door de Sint-Truidense zilversmid Guillaume Stas, tussen 1831 en 1868. Het insigne is 25 cm hoog en 
heeft aan de ene kant een afbeelding van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel en aan de andere kant van Sint-
Jacobus. Voorts is er nog een zilveren reliekhouder van Sint-Jacobus uit de 19e eeuw, met een voetstuk 
van ca 165  hoogte 38 cm. In de kerk hangt er ook nog een glasraam waarop Christus een brood schenkt 
aan Jacobus. Glas-in-lood, 1926. In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel 
(Jubelpark) wordt er nog een 16e eeuw houten beeld van Sint-Jacobus bewaard, afkomstig van de kerk 
van Schurhoven. (bron: Vlaams Compostela Genootschap).  
    
26/06 t/m 09/01/2011: Devout Devine Mode versus Religie. Voor deze tentoonstelling ging het 
Modemuseum op zoek naar sprekende voorbeelden in de hedendaagse mode van het gebruik van 
symboliek en kledij van de vijf grote wereldgodsdiensten: katholicisme, islam, jodendom, hindoeïsme, en 
boeddhisme. De selectie van de stukken bleek complex. Soms waren de kledingstukken in te slechte staat 
om tentoongesteld te worden. Niettemin presenteert deze tentoonstelling een representatief overzicht 
van designers, die religie vertaalden en herinterpreteerden in hedendaagse ensembles. De beweegreden 
voor het gebruik van religie is bij elke ontwerper anders. Sommigen maken een statement, anderen zijn 
geïnspireerd door kostuums of willen religieuze kledij losmaken van de ideologie en omvormen tot een 
mode-item. Hoofdbestanddeel van de collecties blijft echter wel de schoonheid. De expo toont het 
resultaat van deze verschillende benaderingen. Het is echt een aanrader. Locatie: Modemuseum Hasselt, 
Gasthuisstraat 11 3500 Hasselt - meer info tel 011/239621 - E-mail: modemuseum@hasselt.be - website: 
www.modemuseumhasselt.be  
 
3/07 07/08 04/09 02/10/2010: Diest, mijn bierstad. Tijdens deze wandeling kom je alles te weten over het 
Diestse bierverleden, waarom de mensen vroeger bier dronken, waar zich nog de enige brouwerij bevindt 
en waar men terecht kan om onze Diestse bieren te proeven. Kostprijs: 5 euro /persoon - consumpties 
dienen ter plaatse betaald te worden. Start om 14u op de Grote Markt - duur: 3 u Wil je zelf op 
ontdekkingstocht? Dan koop je best de wandelbrochure Diest, mijn Bierstad bij dient Toerisme tegen de 
prijs van 2,50 euro Meer info: 013/353274  
 
10/07/2010: Gewichttrekken. Ben je met 6 sterke vrienden of vriendinnen en willen jullie wel eens weten 
hoe sterk jullie juist zijn? Het moment om af te zakken naar de weiden van Hennemeuwis voor 
gewichttrekken. Zowel dames- als herenploegen mogen zich aanmelden: 6 deelnemers en een coach om 
jullie aan te moedigen. Inschrijven is verplicht via Herman Stevens Vanaf 20 uur info: zadelmakerij-
stevens@skynet.be 
      
11/07/2010: Vogelverschrikkers, Tentoonstelling over vogelverschikkers in Alken. Van 14 tot 18 uur in het 
Heemkundig Museum, Alkenstraat 93 - -Toegang is gratis 
      
11/07/2010: Streekproductenmarkt in Bilzen Proevertjesmarkt met de heerlijkste fruit- en 
streekproducten. Van 11u30 tot 18u in de binnenstad in Bilzen. Toegang is gratis. 
      
11/07/2010: Smokkelmarkt in Dilsen-Stokkem, Markt met (streek)producten die vroeger tussen Belgie en 
Nederland gesmokkeld werden. Van 9 tot 13 uur in de Rechterstraat en op het Tugelaplein in Stokkem. 
Toegang is gratis 
      
10-11/07/2010: Mijnwandeling, 'Ex-mijnwerkers leiden u rond door het imposante mijngebouw van 
Waterschei. Vertrek om 14,15 en 16 uur aan de Andr é Dumontlaan 67 - deelname: 4 euro (2 euro voor 
kids 7-12 jaar) 

http://www.modemuseumhasselt.be/


      
11/07/2010: Oldtimershow, Treffen met meer dan 200 oldimers. Vanaf 10u30 op de Markt in Herk-de-
Stad. Toegang is gratis 
      
9-10/07/2010: Klaaskensmolen in Maaseik, De Klaaskensmolen in Neeroeteren zet de deuren open voor 
het publiek, met rondleidingen. Van 12 tot 20 uur aan de Plattenhofweg 20 toegang 1 euro  
      
11/07/2010: Schilderachtig Leut, Schildersmarkt met tal van kunstwerkjes, een vleugje muziek en 
kinderanimatie. Van 14 tot 18 uur op het Dorpsplein, aan de Sint-Pietersstraat in Leut. Toegang gratis  
      
11/07/2010: Straatgoochelen in Mol, Vlaams kampioenschap straatgoochelen. Vanaf 14 uur op het 
binnenplein van het ROG, op de Markt in Mol. Toegang gratis meer info:  
www.gemeentemol.be 
 
11/07/2010: Vlaams Kampioenschap paardentrekkertrek. Op zondag 11 juli wordt het Vlaams 
Kampioenschap georganiseerd op Hennemeuwis. Meer dan 30 paarden zullen samen met hun baas, echte 
paardenkracht tonen. Er is ook een heuse tentoonstelling van miniatuurtractoren. Daarnaast tal van 
andere activiteiten. Vanaf 13 uur - Inkom 3 euro/-12 j is gratis. 
      
9-11/07/2010: Maisdoolhof in Peer, Het Peerse maisdoolhof biedt kilometers verdwaalplezier. Van 10 tot 
18 uur aan de Mgr Broekxstraat - Toegang 2,5 euro 
      
11/07/2010: Intergildenschieten in Valkenswaard (NL). Intergilde Koningsschieten, met optochten en 
optredens. Vanaf 12 uur op het Martinusplein in Dimmelen - Toegang is gratis 
      
16-17-18/07/2010: Tumuliroute in Gingelom Wandeling (9-12 km) langs het Gallo-Romeins erfgoed van 
Gingelom. Vrij vertrek aan het Gemeentehuis, Sint-Pieterstraat 1 - Wandelkaart gratis 
      
18/07/2010 en 15/08/2010: Moddervoetbal in Hechtel-Eksel. De Rode Modderduivels organiseren een 
moddervoetbaltornooi. Vanaf 13 uur op de terreinen aan de Exelshof-arena, aan de Nieuwstraat. Toegang 
gratis  
      
18/07/2010: Oud Rekem-tocht, Begeleide wandeling door het pittoreske Oud-Rekem. Vertrek om 14 en 
15u30 aan het Infokantoor, Kanaalstraat 11 in Rekem. Deelname 2 euro,  
      
17-18/07/2010: Proevertjesmarkt in Borgloon, Proef van de heerlijkste streekgerechten tijdens een 
proevertjesmarkt. Van 11 tot 18 uur aan de Stationsstraat 54 in Borgloon. Toegang is gratis 
      
17/07/2010: Sagenwandeling in Voeren. Begeleide avondwandeling door de Voerstreek met aandacht 
voor oude sagen en volksverhalen. Vertrek om 21u aan het Bezoekerscentrum, Plei 103 in 's 
Gravenvoeren. Deelname: 1 euro - Info en inschrijvingen 043/810736 
      
18/07/2010: Circus in Neerpelt. Circusnamiddag voor kinderen meet tal van workshops - van 13 tot 17 uur 
op de Scoutsrally, aan de Berkendreef in Neerpelt - Toegang is gratis 
      
18/07/2010: Geleid bezoek Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw Rondleiding door de Sint-Leonarduskerk, 
met speciale aandacht voor de imposante schatkamer. Om 15u30 aan de Markt in Zoutleeuw. Deelname: 
2 euro (gratis voor -12jaar) - Info 011/781288.  
      
23-24-25/07/2010: Dorpswandeling in Hechtel-Eksel. Bij de toeristische dienst op het gemeentehuis is een 
gratis brochure te verkrijgen met een twee kilometer lange dorpswandeling langs de historische 
gebouwen van Eksel. Vertrek aan de Stermolen. 
      

http://www.gemeentemol.be/


23/07 tot 30/09/2010: Museum 't Karrewiel in Meeuwen-Gruitrode. Heemkundig museum met oude 
landbouwwerktuigen en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, Gestelstraat 79 in Meeuwen-Gruitrode. 
Openingsuren: tot 30/9 van 10 tot 18 uur. Groepen dienen te reserveren.  
      
23 tot 25/07/2010: Bokkenrijdersroute in Wellen. Wellen beschikt over een unieke fietsroute. Wenst u 
daarbij ook de geschiedenis van de Bokkenrijders te kennen, vertrek dan bij de ASLK in de Ulbeekstraat 21 
en huur daar een verhalenfluisteraar. Kostprijs 5 euro. Info: cultuur@wellen.be of 012/214284. 
      
25/07/2010: Monumentenwandeling in Sint-Truiden. Op stap met een gids voor een 
monumentenwandeling in de historische binnenstad. Afspraak om 14 u aan Toerisme - St Truiden, Grote 
markt 44 - deelname 4 euro (-12j is gratis) - Onderweg krijgt u een lekker appelsap. 
 
25/07/2010 en 15/08/2010: Oud Rekem: geleide wandeling - aanvang 14 u of 15u30 aan infokantoor, 
Kanaalstraat 11 in Rekem. Kostprijs 2 euro - info: toerisme@lanaken.be. 
      
31/07 - 01/08/2010: Torenverplaatsing 1910-2010 Bocholt viert de 100 jarige torenverplaatsing. Zaterdag 
31/07 vanaf 20 u schlageravond in feesttent op het kerkplein. Inkom is gratis. Zondag 1/8 volksfeest met 
animatie en straattheater vanaf 13 uur - toegang is gratis. Info toeristische dienst Bocholt 089/201930 
      
30/07 t/m 01/08/2010: Diest in 1669. Expo Diest in 1669 in het stedelijk museum op de Markt - Info 
toerisme Diest tel O13/353273 - www.toerismedienst.be. 
 
30 en 31/07/2010: Gisteren deed ik het nog. Expositie over de jaren '70 door het oog van de reclame 
Centre Ceramique, Avenue Ceramiqie 50 in Maastricht. Inkom gratis. Openinguren: 
www.centreceramique.nl  
      
31/07 tot 30/09/2010: Museum Karrewiel. Het heemkundig museum stelt oude landbouwwerktuigen en 
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen tentoon. Open tot 30 september. Gestel 79 in Meeuwen. Gratis. 
Graag seintje vooraf voor groepen Info 089/855946 
 
 
 
01/08/2010: Boekenverkoop in Bilzen. De stedelijke Bieb organiseert vanaf 13u op de Markt een grote 
boekenverkoop van tweedehandsboeken en standen met speciale boeken en vakliteratuur. Toegang is 
gratis. 
 
01/08/2010: Sint Martinuskerk in Kinrooi-Kessenich. De Sint Martinuskerk in Kessenich met 
handgeschilderde motieven is open van 10 tot 14 uur. Om 11u gratis rondleiding met gids. 
 
06/08 tot 15/08/2010: Tumuliroute in Gingelom. Wandeling (9 tot 12 km)langs zowel zichtbare als 
verdwenen overblijfselen van de Gallo-Romeinen op het Gingeloms grondgebied. Vrij vertrek aan het 
gemeentehuis. Gratis wandelkaart. 
 
06/08 tot 08/08/2010: Speelgoedmuseum. John Selbchmuseum aan de Boomgaardstraat 20 in Maaseik 
brengt schilderijen uit de 16e tot 19e eeuw en poppen en speelgoed uit lang vervlogen dagen. Open van 
11 tot 17 uur - toegang 6 euro (kinderen 3 euro) 
      
06/08 t/m 08/08/2010: Zomerzoektocht in Tessenderlo. VVV Tessenderlo brengt tijdens de 
zomermaanden een zoektocht per auto of fiets van 35 km met 50 vragen rond Loois erfgoed. Deelname 
2,5 euro - Voor 2000 euro aan prijzen. Info: 013/353331 
      
07/08/2010: Stayenmolen in Sint-Truiden. Op zaterdag 7 augustus wordt er gemalen in deze 
gerestaureerde watermolen. Toegang is gratis. De Stayenmolen ligt aan de Haspengouwlaan N3 (rotonde) 
vlakbij het STVV stadion. 

http://www.toerismedienst.be/
http://www.centreceramique.nl/


      
07/08 t/m 08/08/2010: Kleiduifschieten in Tongeren. Je kan kleiduifschieten in de Motstraat 9 in Rutten. 
Op zaterdag vanaf 13u tot 18u. Op zondag vanaf 10u tot 19u. Gratis toegang. Info: Patrick Rasking  
      
07 en 08/08/2010: Torenverplaatsing. De geschiedenis van de torenverplaatsing van 1910 is te 
bezichtigen in een museum in de Sint Laurentiustoren in Bocholt. Open van 14 tot 17 uur. Toegang is 
gratis  
      
07/08/2010: Expo Grevenbroek in Hamont-Achel. Het Grevenbroek Museum reconstrueert de 
streekgeschiedenis aan de hand van kaarten, documenten en voorwerpen van 50000 tot 5O jaar oud. 
Generaal Dempseylaan 1 van 9u30 tot 12 uur - toegang 1,50 euro. Info: 011/646070 
      
08/08/2010: Leren brood bakken op authentieke wijze in een Kempense oven. Van 14 tot 17 uur in het 
Heempark, Hoogzij 7 in Genk. Info: 089/654615 of www.heempark.be 
      
08/08/2010: Volkssporten in Kinrooi. Oude volkssporten zoals beugelen en kegelen herleven van 10 tot 14 
uur in het centrum van Kessenich. Toegang is gratis. 

 
 
08/08/2010: Buksschieten. Schieten met de buks zoals de echte schutters op het OLS - Locatie: 
Sjattekamer van schutterij Sint-Martinus Kessenich (aan de kerk) - van 10 tot 14 uur - toegang is gratis. 
      
08/08/2010: Boekenmarkt in Tongeren. Internationale antiquarische en tweedehandsboekenmarkt in het 
Begijnhof en het Agnetenklooster. Van 10 tot 18 uur - gratis toegang 
           
08/08 tot 29/08/2010: Molenmuseum in Overpelt open. In de maand augustus is het molenmuseum van 
de vzw Levende Molens aan de Bruegelweg elke zondagnamiddag van 13 tot 17 uur geopend. Het 
museum herbergt een tentoonstelling van Graan tot brood en een over maten en gewichten. Toegang is 
gratis. Meer info: www.overpelt.be 
      
13 t/m 15/08/2010: Vakwerkroute in Alken. Tocht langs de mooiste vakwerkwoningen van Alken. Vrij 
vertrek aan Toerisme Alken, Hoogdorpsstraat 5 - Toegang is gratis. 
      
13 /08 t/m 15/08/2010: Tentoonstelling Schots weekend. Van 13 tot 15 augustus: retrospectieve 
tentoonstelling over 25 jaar 'Schots Weekend' in de galerij van Alden Biesen. Gratis toegang. 
 
14 /08 t/m 22/08/2010: Stokkem vroeger en nu. Kunstkring Arnold Sauwen brengt foto's hoe Stokkem 
veranderde in de tijd. Locatie: Basisschool Uiterwaard, Steenkuilstraat in Stokkem. Open van 14 tot 19 uur 
- gratis toegang op zaterdag en zondag 
      

http://www.overpelt.be/


14/08/2010: Kleen Meulen in Lummen. Bezoek aan de geklasseerde Kleen Meulen aan de 
Mangelbeekstraat 56. De molenaar maalt van 14 tot 16 uur. Toegang is gratis. 
 
14/08/2010: Sage en volksverhalenwandeling. Twee uur durende tocht voor het hele gezin. Vertrek aan 
het bezoekerscentrum Voerstreek in ‘s Gravenvoeren. Vanaf 21 uur - meer info 043/810736 
      
15/08/2010: Koningsschieten in Bocholt. Op zondagmiddag 15 augustus vanaf 14 uur op het feestterrein 
aan de Damburg koning- en dorpsschieten, een organisatie van Schutterij Sint Laurentius Bocholt. Info: 
Nicole Ketelbuters 0479/208763 
 
15/08/2010: Schieten voor niet-schutters. Schutterij St-Monulphus & Gondulphus Rotem organiseert op 
zondag 15 augustus vanaf 14 u een schietwedstrijd voor niet-schutters. Men kan individueel of in 
drietallen schieten. Na de wedstrijd kan men deelnemen aan het vogelschieten. Inschrijven ter plaatse in 
het schuttersheem aan de Molenweg in Rotem (Dilsen-Stokkem 
      
15/08/2010: Koningsschieten in Bree. Schietwedstrijd met de buks. Vanaf 14 uur wedstrijd voor niet-
schutters en vanaf 17u komen de schutters van Sint-Catharina aan de beurt. Locatie: Het kerkplein van 
Beek - gratis toegang - info 0497/386744 
           
15/08/2010: Molenmuseum in Overpelt. Het Molenmuseum in de schaduw van de Sevensmolen en het 
gemeentelijk wandelpark Heesakkerheide zijn vanaf 14 tot 17 uur open en gratis te bezoeken  
      
16/08/2010: Rondgang de Langeman in Hasselt. Een eeuwenoude traditie in Hasselt tgv de zevenjaarlijkse 
feesten is de uitdeling - op kosten van het Broederschap - van erwtensoep tijdens deze 
sacramentsprocessie. Het Virga Jessebeeld en de erwtensoep zijn nog steeds de sleutelwoorden van deze 
zevenjaarlijkse feesten. In 1497 stapte zeker de reus Goliam - eigendom van het smedenambacht - mee 
op tijdens de Virga Jesseprocessie.  Deze reus moet niet zo groot geweest zijn, want hij werd gedragen 
door  é én persoon. Rond 1515 werd Goliam "overgenomen" door de rederijkerskamer 'De Roode Roos' 
en sedert die tijd treedt de reus niet alleen op in kerkelijke processie, maar ook tijdens de feestzittingen 
van de rederijkerskamer. In de 18e eeuw zijn er ook vermeldingen dat hij bij de blijde intrede van de 
prinsbisschop ten tonele werd gevoerd. Rond 1779 werd de Langeman plots 'Don Christophe' genoemd. 
Een verklaring hiervoor is er niet. De Hasselaar gelooft graag de legende dat de Spaanse edelman Don 
Christophe tijdens een zware hongersnood in zijn stad verbleef en er gul de armen liet overleven. Dit jaar 
is het net tweehonderd jaar geleden dat Melchior Tieleman, leraar aan de 'Ecole d'Art' van Hasselt, in 

opdracht van de rederijkerskamer een nieuwe reus 
vervaardigde. Tieleman zou zijn inspiratie bij de Antwerpse 
reus Antigoon gehaald hebben. In elk geval is deze 
Langeman een geharnaste ridder die, zittend op een 
wagen, door de stad trekt of grote personaliteiten 
ontvangt. Het merkwaardigste verhaal in dat verband vond 
plaats tijdens de blijde intrede van Koning Willem 1 in 
Hasselt in 1829. Don Christophe viel bij een bruuske 
beweging van zijn wagen - een slecht voorteken. Een jaar 
later was het zover: de Belgische revolutie barstte los en 
koning Willem 1 kon ophoepelen. In de jaren 1870-1880  
hield het liberale Hasselt de Langeman thuis: hij mocht 
niet meer tijdens de kerkelijke plechtigheden optreden. 
Don Christophe is voor een groot deel in papier-maché 
uitgevoerd, zodat hij 'veel verzorging'  nodig heeft. Ook 
het feit dat hij tientallen keren gemonteerd en 
gedemonteerd werd veroorzaakte schade. In 2003 werd 
het houten geraamte al grondig gerestaureerd, maar ook 
nu kreeg hij de nodige facelift door Inge Leys.   
Foto Willy Remans 



      
17-22/08/2010: Uniek Torenmuseum, Het Unieke Torenmuseum in Bocholt toont u alles over de 
kerktorenverplaatsing een eeuw geleden. Van 14 tot 17 uur in de Sint-Laurentiuskerk, Dorpsstraat 16 in 
Bocholt Toegang is gratis 17-18/07/2010 21-22/08/2010 
      
22/08/2010: Pikdorserscross in Bree. Oude pikdorsers worden omgebouwd tot echte racemachines. 
Wedstrijden vanaf 12 uur op de terreinen langs de Hasseltkiezel in Bree. Toegang (vanaf 12 jaar): 5 euro 
      
22/08/2010: Hemelse beddenrace in Gingelom. Race met zelfgebouwde voertuigen. Vanaf 14 uur in het 
centrum van Niel (Gingelom). Inschrijven tot 13 uur. Deelname: 1 euro - Meer info: www.gingelom.be  
      
22/08/2010: Open kerk in Heusden-Zolder. De Sint-Vincentiuskerk in Heusden-Zolder opent de deuren 
voor het publiek, met rondleidingen. Van 13u30 tot 17u30 - Toegang gratis 
      
21/08/2010: Koningschieting in Lommel. Gilde Sint-Sebastiaan organiseert koningsschieten. Vanaf 13 uur  
op domein Groote Hoef, aan de Ringweg in Lommel. Toegang is gratis 
      
22/08/2010: Schuttersoptocht in Maaseik. De schutterijen Maas en Kempen houden aan folkloristische 
optocht door Opoeteren (Maaseik). Vanaf 12 uur - toegang is gratis  
      
22/08/2010: Eisden onder en boven. Fototentoonstelling over de Eisdense steenkoolmijn. Van 14 tot 20 
uur in de Sint-Barbarazaal, aan de Marie-Joséstraat in Maasmechelen. Toegang is gratis. 
 
22/08/2010: Schilderachtig Leut. Schildersmarkt met tal van kunstwerkjes, een vleugje muziek en 
kinderanimatie - Van 14 tot 18 uur op het Dorpsplein, aan de Sint Pieterstraat in Leut (Maasmechelen) 
Toegang is gratis 
      
22/08/2010: Oude ambachtenmarkt in Maasmechelen. Markt met oude ambachten nav het 100 jarig 
bestaan van de Landelijke Gilden. Vanaf 13u30 op het Kerkplein in Meeswijk (Maasmechelen) - Toegang is 
gratis. 
      
22/08/2010: Vlasdag in Weert (NL). Vlasdag in het Limburgs Openluchtmuseum, Eynderhoof (Weert - NL), 
met tal van demonstraties. Vanaf 13 uur aan de Milderspaat 1 - Toegang: 4 euro' 
      
22/08/2010: Schotse Highland Games in Wellen. Hondenschool HOVOH organiseert Highland Games, 
waarbij diverse ploegen het in 6 'Schotse disciplines' tegen elkaar opnemen. Vanaf 11 uur op domein 
Malpertuus, Bampstraat 11a in Wellen. Toegang is gratis. Info: www.hovoh.be 
      
21-22/08/2010: Zitmaaiersrace in Zonhoven. Race met omgebouwde zitmaaiers en kruiwagens. Vanaf 14 
uur op de Basvelden, aan de Muizenstraat in Zonhoven. Toegang: 3 euro (gratis voor - 12 j) 
      
22/08/2010: Boerenkoers in Peer. De Landelijke Gilden organiseert het zevende Belgisch Kampioenschap 
wielrennen voor boeren en boerinnen. De deelnemers leggen 14 ronden af van telkens 3,6 km. Om 15 uur 
aan de terreinen langs de Deusterstraat in Peer. Om 17 uur is er een folkloristische wedstrijd waarbij de 
deelnemers de land- en tuinbouw ludiek kunnen uitbeelden. 
 
25/08/2010: Waarom Hasselaren een haarlok afknippen? Lezing op woensdag 25 augustus 2010 in het 
Clarissenklooster om 20 uur door Mevr. Frieda Sorber, conservator historische collectie Modemuseum in 
Antwerpen en onderzoekster relikwieën-collectie in Herckenrode. Inschrijven: www.ingewikkeld.be.    
 
28 en 29/08/2010: Molenfeesten in Dilsen-Stokkem. Molenfeesten in molen De Hoop, met livemuziek op 
zaterdag 28 augustus (vanaf 15 u) op zondag: middeleeuws pageparcours workshops en rondleidingen 
(vanaf 13 uur) - aan de Zandstraat in Elen (Disen-Stokkem) - toegang is gratis 
      

http://www.gingelom.be/
http://www.hovoh.be/


27 t/m 29/08/2010: Kapelletjespad in Gingelom. Wandel en fietstocht langs de 36 kapelletjes van 
Gingelom. Vrij vertrek bij de 11 logiesuitbaters van Gingelom. Kaart 2,5 euro.  
Meer info: www.gingelom.be  
      
28/08/2010: Opendeurdag in de Kleen Meulen. De Kleen Meulen houdt een opendeurdag, met 
demonstraties en rondleidingen. Van 14 tot 16 uur aan de Mangelbeekstraat 56 in Lummen - Toegang is 
gratis 
      
29/08/2010: Schietwedstrijd Schutterij Sint-Sebastiaan uit As. Een schietwedstrijd waarbij op rauwe eitjes 
gemikt moet worden. Het is eens wat anders. Schutterij Sint-Sebastiaan uit As wil op zondag 29 augustus 
de schietcapaciteiten van de absolute schietersleek testen. Omdat het voor beginners moeilijk is om de 
traditionele kleine houten blokjes van 1 cm te raken, wordt er geschoten op rauwe, bewegende eieren.. 
Met plakband worden de eitjes aan een soort waslijn bevestigd. Iedere deelnemers krijgt zes kogels en 
moet daarmee zo veel mogelijk eieren raken. De schutterij is voor deze wedstrijd nog op zoek naar eieren. 
Vers of rot.. het maakt niet uit. Het eierschieten vindt zondag vanaf 14 uur plaats aan de Kantonale Baan 
in As. Meer info: www.schutterij-as.be  
      
 
 
 
03/09/2010: Zotte verhalen. Vertelfestival voor jong en oud met tal van spannende en hilarische verhalen. 
Van 17 uur in het Aldenhofpark, aan de Prins Bisschopsingel in Maastricht. Meer info: 
www.vertelfestival.nl  
 
03-04-05/09/2010: 'Zij kwamen op blote voeten'. Tentoonstelling "Zij kwamen op blote voeten" over 800 
jaar Minderbroeders - Van 13 tot 17 uur n het Museum Vlaamse Minderbroeders, Capucienessenstraat 1 
in Sint Truiden 
      
05/09/2010: Landdag 2010 in Weert Landdag met oude tractoren, oldtimer vrachtwagens, oude 
ambachten en tal van demonstraties. Van 11 tot 20 uur aan de Heltenbosdijk in Altweerterheide in Weert 
(NL) - Toegang is gratis - meer info www.landdag.nl  
      
05/09/2010: Ziepkisterees Zeepkistenrace in de Keyartstraat in Tongerlo, met kinderanimatie. Van 13u30 
- toegang is gratis - meer info: www.ziepkisterees.be 
 
04/09/2010: Napoleonsmolen open. De Napoleonsmolen opent de deuren voor het publiek. Van 13 tot 17 
uur aan de Dokter Mathijsenstraat 3 in Hamont-Achel - Toegang is gratis. 
 
05/09/2010: Mijnwerkersroute. Oude mijnwerkers leiden u rond door de mijngebouwen van Waterschei. 
Vertrek om 14u - 15u en 16 u aan de André Dumontlaan 67 in Genk - deelname: 4 euro (2 euro voor kids 
7-12j) 
      
05/09/2010: Boerengordel in Schimpen (Hasselt). Wandel en fietstocht voor het hele gezin langs 
Hasseltse boerderijen, met heel wat lekkers onderweg. Vertrek vanaf 13u30 in de school van Schimpen, 
Stevoortse kiezel 119 - Deelname 3 euro. Meer info: www.boerengordel.be  
      
04-05/09/2010: Schoon volk. Tentoonstelling over het leven in West-Limburgse kastelen. Op zaterdag van 
14 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 uur. Locatie: GC De Markthallen - Herk-de-Stad 
Toegang is gratis Meer info: www.schoonvolk.be  
      
05/09/2010: Mijnwerkerswoning. Begeleid bezoek aan het museum van de mijnwerkerswoning. Van 14 
tot 18 uur aan de Dopheidestraat in Maasmechelen. Toegang is gratis - info 089/764575  
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10/09/2010: Bal Herk met Toon Van Mierlo, Gregory Jolivet en 
Boreale. Vanaf 10 september 2010 heten we niet meer boombal maar 
gaan we een eigen richting uit onder de naam bal@herk (met dank 
aan Karen Vandelaer, zij heeft deze naam bedacht en het logo 
ontworpen. Die eigen richting betekent: kwaliteit van live muziek en 
dans. In het voorprogramma: Toon Van Mierlo en Gregory Jolivet - als 
hoofdact: Boreale. Om 20 u begint het feest met dansinitiatie door 
Griet. Zij geeft ook de folkdanscursussen voor beginners en 
gevorderden die starten op vrijdagavond 17 september in Herk. 
Inschrijven hiervoor kan via www.frissefolk.be De toegangsprijs 
bedraagt zoals vroeger 8 euro en 6 euro voor studenten. Het 
vertrouwde adres is: De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad 

               
17/09/2010: Met een lach en een traan - Humor in cultuurhistorisch perspectief.. Op vrijdag 17 
september vindt in het Museum Het Domein in Sittard een themadag plaats over de rol en betekening 
van humor in het alledaagse leven. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van het project 'Typisch 
Toon'. Niet iedereen denkt meteen dat humor ook een " ernstige" zaak kan zijn: een onderwerp waar 
ondermeer volkskundigen en cultuurhistorici onderzoek naar doen. Humor is zo oud als de mensheid. 
Humor is levensbelangrijk. Het leert ons relativeren en er wordt wel eens gezegd dat zelfspot het begin is 
van alle wijsheid. Als we denken aan subtiele, fijngevoelige humor danken we aan het monument Toon 
Hermans. Maar humor is tevens heel actueel: nooit tevoren zijn stand-up comedians zo populair geweest 
als nu. Deze onderwerpen komen aan bod op deze studiedag, die een initiatief is van het Interlimburgs 
Volkskundig Samenwerkingsverband IVOS Inschrijvingsgeld kost 19,50 euro. Dit bedrag geeft recht op 
deelname aan de studiedag, inclusief de lunch, bezoek aan de tentoonstelling en een documentatiemap.. 
Het Domein is gelegen in het centrum van Sittard, Kapittelstraat 6. 
      
02/10/2011: Sint Leonarduskerk in Zoutleeuw. Begeleid bezoek aan de Sint-Leonarduskerk met de 
imposante schatkamer en de mooie Sacramentskapel - vertrek om 15u30 op de Markt in Zoutleeuw - 
deelname 2 euro - meer info: 011/781288 
 
08/10/2010: bal@herk met Balatone en the white Russians. Bal in GC de Markthallen, Markt 2 in Herk de 
Stad. Dansinitiatie vanaf 20 uur - bal vanaf 21 u - Tickets 8 euro (vvk 6 euro) Meer info: 
www.demarkthallen.be     
      
09/10/2010: Bokkenrijdersdag De Internationale Bokkenrijdersgenootschap organiseert een 
bokkenrijdersdag in Zaal Van Eyck aan de Koning Albertlaan in Maaseik. Het fenomeen wordt toegelicht 
met een tentoonstelling en een overzicht van de belangrijkste publicaties. Geïnteresseerden kunnen ook 
meedoen aan een rondleiding in Maaseik. Van 10 tot 17 uur - De toegang is gratis 
 
18 en 25/10/2010: Open dansdagen voor senioren. Op maandagen 18 en 25 oktober worden alle 
danslustige senioren verwacht in de zaal Pierlala in het oud-atheneum in de Zoutstraat 46 te Sint Truiden. 
Op het programma: bloemlezing van volksdansen uit het dansprogramma dansprogrammavernieuwing 
1984 tot nu. De inkom is gratis. Uren: Van 14 tot 17 uur Meer info: 011/684722 
eugeen.sheeren@scarlet.be  
 
22/10 tot 17/12/2010: Danslessen met Frisse folk. Frisse folk geeft danslessen (niveau 1 van 19u30 tot 21 
u) - Niveau 2 (van 21u tot 22u30 telkens in de Markthallen in Herk-de-Stad. De lessen worden gegeven 
door Griet Meer info op www.folkinlimburg.be data: 22/10 - 29/10 - 05/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 
-17/12 
 
06/11/2010: De Kleen Meulen zet deuren open. De Kleen Meulen in Lanaken zet de deuren open voor het 
grote publiek, met demonstraties en rondleidingen. Vanaf 14 uur aan de Mangelbeekstraat 56 in Lanaken 
- toegang is gratis. 
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23/10/2010: Folk in Limburg presenteert clubconcert met Dr Eugene, Folkconcert in de Slagmolen in Genk 
om 20u30: Dr. Eugene presenteert zijn spiksplinternieuwe cd 'Voor al uw remedies’. Toegang en bijdrage 
volledig vrij. Locatie: de Slagmolen, Slagmolenweg 76 in Genk  
           
24/10/2010: Open Molen. De molen van Sint Huibrechts Lille is open voor het publiek, met rondleidingen 
en demonstraties. Vanaf 14 uur aan de Windmolenstraat - Toegang is gratis 
  
24/10/2010: Boekenmarkt. Boekenmarkt in de mergelgrotten van Kanne. Van 14 tot 18 uur aan Avergat 
14 - Kanne (Riemst) Toegang is gratis 
      
24/10/2010: Klompendag in Weert (NL). Oude ambachtenmarkt, met speciale aandacht voor het maken 
en versieren van klompen. Vanaf 13uur in Openluchtmuseum Eynderhoof, Milderspaat 1 in Weert (NL) - 
Toegang 4 euro (2 euro voor kinderen) 
      
24-25/10/2009: Sint-Truidense volkscafés . Indien je van plan bent op 24 en 25 oktober thuis te blijven 
had je dit item beter niet gelezen. De volkscafés in Sint-Truiden zullen dan bruisen van bedrijvigheid. Snuif 
de sfeer op van het echte Sint-Truidense volkscafé en geniet van een babbel aan de toog, van het toilet op 
de koer, van de muziek en de gezelligheid. Volgens echte volkscafébezoekers (en derhalve echte kenners) 
is een volkscafé een plek waar: - de wereldproblemen zo opgelost worden - vrienden uren kunnen 
babbelen zonder iets te zeggen - de geur van pils, droge worsten en sigaretten hangt - sanseveria’s voor 
het venster staan - tournées générales dagelijkse kost zijn - de tijd is blijven stilstaan - de klanten bijna 
deel uitmaken van het meubilair. meer info: www.volkscafes.be heb je een mening, definitie, visie, 
filosofische beschouwing of leuke oneliner over wat een volkscafé is mail dan je bijdrage naar 
info.erfgoedcel@sint-truiden.be 
 
25/10/2010: Tune Learning Sessie in de Academie van Genk. Peter Daems, gitarist en mandolinespeler bij 
het inmiddels legendarisch aan het worden trio Snaarmaarwaar komt enkele folktunes en technieken 
aanleren. Academie Genk, Stadhuis - 3e verd. vanaf 20 uur 
      
28/10/2010: Hedendaagse visie op erfgoed en de rol van Unesco daarin. Op donderdag 28 oktober geeft 
dr.Marc Jacobs (directeur van Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) twee lezingen over zijn 
hedendaagse visie op erfgoed en de rol van de Unesco daarin. De eerste lezing gaat door in de KHLim, 
gebouw B op de universitaire campus in Diepenbeek van 16 tot 18 uur. De KHLim leidt trouwens ook 
toekomstige erfgoededucatoren op. Meer info bij hilde.bienkens@khlim.be of tel 011/300470 Marc 
Jacobs herhaalt zijn lezing om 20u15 in C-mine, het nieuwe cultuurcentrum van Genk en tevens 
erfgoedlocatie. Genk heeft met verhoogde aandacht erfgoed een plek gegeven in zijn cultuurbeleidsplan 
en is de motor geweest voor het afsluiten van een erfgoedconvenant voor de mijnstreek. Meer info en  
reservaties: cultuurcentrum@genk.be of tel 089/654480 De toegangsprijs voor elk van de beide lezingen 
bedraagt 6 euro. 
 
29/10/2010: Halloweenfolk in Overpelt. Optredens van Rustling Care en Botswing - om 20u30 in CC 
Palethe, Jeugdlaan 2 in Overpelt - tickets 12 euro (VVK 10 euro) - info 011/645952 
 
30/10/2010: Celtic Night in Lommel: Ierse muziek van de bovenste plank met Paddy Glackin & Liam 
O’Flynn en ensemble Danu. Om 19 uur in CCde Adelbereg, Adelbergpark 1 in Lommel.  
Tickets 22 euro (18,75 euro voor -26/+55) 
 
30/10/2010: Glabbeker Bal. Volksdansbal voor jong en oud, en met voor iedereen wat wils in de speellijst. 
Vier Limburgse verenigingen zorgen ervoor dat er het grootste deel van de avond gedanst zal kunnen 
worden op live-muziek: Het Weverke, de Akkermennekes, Pierlala en Florian zullen het podium betreden 
en zorgen voor de nodige sfeer. Locatie: Zaal Vona, Hoeverkerkweg 7 3660 Opglabbeek vanaf 20 u - Inkom 
3 euro - Meer info: Evelien Swinnen 0479944965 of Kim Neyens 089/857372 E-mail: 
auwelkes@hotmail.com  of info@komtendans.be 
 

mailto:info.erfgoedcel@sint-truiden.be
mailto:auwelkes@hotmail.com
mailto:info@komtendans.be


31/10/2010: Kerk(en)(hoven)tocht in Bilzen. Toerisme Bilzen organiseert een rondrit langs oude kerken en 
kerkhoven in Bilzen - Vertrek om 14 uur op de Markt - deelname 2 euro - info (en reservatie): 089/515654   
      
30-31/10/2010: Nostalgisch dorpsleven in Riemst. Tentoonstelling die een nostalgische blik werpt op Val-
Meer - op zaterdag van 19 tot 21 uur - op zondag van 10 tot 21 uur - Zaal De Bond, Bampstraat 8 - 
Toegang 2 euro 
      
31/10/2010: Pompoenen. Tentoonstelling met uitgesneden pompoenen. Van 18u30 tot 22 uur aan de 
Weilgenstraat 21 in Henis (Tongeren) - Toegang is gratis 
      
31/10/2010: Elfde Linieregiment-tocht in Hasselt. Begeleide wandeling met aandacht voor de 
geschiedenis van Hasselt als garnizoensstad. Vertrek om 13u30 aan Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3 - 
deelname 2 euro - info en inschrijven tot zaterdag 15 uur - 011/239540 
      
10/11/2010: Heiligenbeelden. Heb je graag een aandenken aan de Virga Jessefeesten van 2010? Dat kan. 
De heiligenbeelden, die onze groene boulevard sierden worden verkocht voor 15 euro per beeld. Als je 
interesse hebt, kan je tot 31 december - tussen 8u30 en 16 uur terecht in de Centrale Werkplaatsen, 
Hellebeemden 20 in Hasselt - tel 011/283044 
      
10/11 tot 10/12/2010: Word erfgoedkoning in Kermt. Woon je in Kermt en heb je een interessant 
voorwerp met een verhaal? Of ken je iemand die er woont met een interessant verhaal achter een 
project? Kijk dan zeker eens op de website www.erfgoedkoning.be en stel jezelf of iemand anders 
kandidaat. Dat kan nog tot 10 december. Meer info: tel 011/239890 -  
hetstadsmus@hasselt.be 
 
11/11/2010: Stel jouw herinnering tentoon. Heb je een schilderijtje, pentekening, aquarel of gewoon een 
oude foto van een landschap, een woning of kapelletje van Kuringen, Schimpen, Stokrooie of Tuilt? Het 
hoeft niet meteen te gaan om het meest kunstzinnige werk, maar wel iets was je koestert door de 
herinneringen die het opwekt. De erfgoedkring Herckenrode-Kuirngen inventariseert zeldzame 
dorpsgezichten en zal ze van 9 tot 18 september 2011 tentoonstellen in het poortgebouw van de abdijsite 
Herckenrode. Ze krijgen een mooi plaatsje tussen de werken van meer bekende kunstschilders en 
tekenaars. Info: Andre Convents tel 011/255616 of andre.convents@skynet.be  
 
11/11/2010 Lummen: Speciale weetjes over carnaval: Op 11 november 2010 werd op het Gemeenteplein 
hete nieuwe beeld ‘Julleke’ ingehuldigd. Die naam verwijst naar Jules Swinnen (89), de eerste prins 
carnaval van Lummen. Het beeldje zal blijven staan tot paasmaandag en werd gemaakt door kunstenaar 
Ludo Jadoulle. Het beeld staat symbool voor de nauwe samenwerking tussen carnavalsverenigingen. De  
Leegdrinkers en De Ridders van het Everzwijn.  
 
12/11/2010: Bal@Herk met Spollek en les Boites. Vanaf 20 u: dansinitiatie met Rafael en Nele. Bal@Herk 
vanaf 21u - toegang is 8 euro (6 euro voor studenten en leden van MuziekmozaIek. Locatie: De 
Markthallen, Markt 2- 3540 Herk-de-Stad. 
 
13/11/2010: Doods- en bidprentjes. Lezing door Mieke Strauven, stadsarchivaris over 'Doods- en 
bidprentjes' om 15 uur in het Tuincafé van Het Stadsmus in Hasselt. Toegang is gratis - info 011/239890 - 
www.hetstadsmus.be 
 
13/11/2010: Bietentocht in Halen. vzw De Pastorie, KSJ, Natuurpunt en het Rode Kruis organiseren op 
zaterdag 13 november een bietentocht in Zelem. Vertrek om 18 uur aan de lokalen van de KSJ in de Oude 
Schansstraat. Na de tocht is er een gezellig samenzijn in het KSJ-heem. Iedereen is er van harte welkom.      
  
14/11/2010: Tentoonstelling 'Oorlog en Wapenstilstand. In het heemkundig en ambachtelijk museum in 
de Alkerstraat vindt op zondag 14 november een tentoonstelling plaats met als thema 'Oorlog en 
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Wapenstilstand'. De tentoonstelling loopt in samenwerking met de Pattondrivers uit Ulbeek bij Wellen. 
Iedereen is er van harte welkom van 14 tot 18 uur. Gratis toegang 
 
14/11/2010: Plattelandsleven in Zoutleeuw. Proef (letterlijk) van het plattelandsleven tijdens 'Doe dag' 
met workshops en proeverijen- vanaf 9u30 tot 17 uur in de Pottekaashoeve, Pottekaasstraat 7 in 
Zoutleeuw. Deelname: 40 euro (inclusief maaltijd) info (reservatie is verplicht) 0494/475888  
 
18/11/2010: Symposium: Kerk her(be)stemmen: een hypothese voor parochiaal gebruik. Op donderdag 
18 november 2010 organiseert onderzoeksgroep DAAD (Democratie en Architectuur, Architecture and 
Democracy) een symposium over herbestemming van kerkgebouwen. Het symposium vindt plaats in 
Hasselt en begint om 9u30 en duurt tot 15u3  Meer info Erfgoedcel Sint-Truiden tel 011/701830  
 
18/11/2010: Sappig verteld in het Cicindriahuis. Nathalie Ceunen, auteur van boek Sappig Verteld, vertelt 
ons het verhaal achter de fruitteelt in Haspengouw op donderdag 18 november vanaf 14u30tot 16u in het 
Cicindriahuis, Abdijstraat 47 in Sint-Truiden. Meer info: www.ocm-st-truiden.be. 
 
van 19/11 tot en met 21/11/2010: Tentoonstelling Carnaval. Tentoonstelling rond 40 jaar carnaval in 
Eisden- Dorp, met uniek   fotomateriaal, affiches en attributen - op vrijdag en zondag van 14 tot 20 uur - 
op zaterdag van 10 tot 20 uur. Locatie: zaal de Maasvallei, aan de Rijksweg.  
      
20/11/2010: Fado in Lommel. Cristina Branco, de beste fadista van haar generatie, concerteert om 20u15 
in CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel. Tickets 15 euro (12,75 voor -26/+55) 
      
20/11/2010: Molendag in Weert. De prachtig gerestaureerde Sint-Annamolen zet de deuren open voor 
het publiek, met rondleidingen, demonstraties en proeverijen- van 11 tot 16 uur aan de Bocholterweg-
Keenterstraat - info: www.weert.nl  
 
20/11/2010: Kapelletjestocht in Meeuwen. Wandeling langs de mooiste kapelletjes in de streek, met 
aansluitend breugeliaans festijn - vertrek om 19 uur aan De Boomgaard, aan de Kerkstraat in Meeuwen-
Gruitrode - deelname 10 euro. 
 
21/11/2010: Ambachtenmarkt in Zoutleeuw. Ambachtslui demonstreren hun kunstjes en verkopen 
werkjes - van 10 tot 17 uur in GC De Passant, Sint-Truidersteenweg 2A in Zoutleeuw. Toegang is gratis.    
    
21/11/2010: Dialectmis in Hoeselt. De kerken lopen misschien leeg, maar dat zal op zondag 21 november 
om 10u30 in de 'Stefaneskerrek' (Sint-Stefanuskerk)van Hoeselt centrum zeker niet het geval zijn. Dan 
wordt er immers de jaarlijkse dialectmis gehouden. Alle misteksten worden in het Hoeselts dialect 
voorgelezen, de liedjes worden in plat Hoeselts gezongen. 
      
23/11/2010: TLS sessie in de Academie van Genk. Jowan Merckx is een van de allerbeste doedelzak- en 
fluitspelers van de Vlaamse Folk. Zijn mooie toon is ongeëvenaard. Hij is de spil van AmoRRoma en werkt 
met deze groep aan hun vierde CD, het wordt meteen een dubbele. Jowan speelt ook bij de oude 
muziekgroep Zefiro Torna. Locatie: Academie Genk - Stadhuis - 3e verd. om 20 uur. 
    
20 tot 25/11/2010: Het Zepperen van weleer. Geluidsmontage en tentoonstelling over het Zepperen van 
weleer. Hallo Micro is een organisatie van het Stadsarchief, in samenwerking met Heemkring Sint-Truiden 
Zuid-Oost en de Remacluskring Zepperen. Van 2O tot en met 25 november 2010 - van 10 tot 17 uur in zaal 
De Drie Gezusters, Zepperen-Dorp bij Sint Truiden 
 
26/11/2010 t/m 09/01/2011: Tentoonstelling doods- en bidprentjes. Heel wat mensen verzamelen doods- 
en bidprentjes. Een van die mensen was Pastoor Pasquasy. Zijn collectie is een recente aanwinst van het 
stadsarchief. Deze prentjes, in de 17de - 19de eeuw voorbehouden aan de elite maar vanaf de 20ste eeuw 
verspreid over alle lagen van de bevolking, zijn vaak van een ongekende schoonheid. Het Stadsmus gunt 
de bezoeker een blik op de rijkdom van de gebruikte vormgeving en de symboliek. Stukken uit de collectie 
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Pasquasy worden samen met andere stukken uit het archief en Het Stadsmus getoond, met aandacht 
voor de doodsprentjes van bekende Hasselaren. De tentoonstelling loopt in het Stadsmus, Guido 
Gezellestraat 2 in Hasselt vanaf 26/11 tot 09/01/2011 van 10 tot 17 uur (di-vr) en van 13 tot 17u (za en 
zondag) - Gratis. - meer info 011/239890 - www.hetstadsmus.be  
      
27/11/2010: Erfgoedwandeling in Aalst (Sint-Truiden). Op zaterdag 27 november zijn de inwoners van 
Aalst aan de beurt. Onder de noemer 'vergeet je wortels niet' gaat Erfgoedcel Sint-Truiden maandelijks op 
pad. Een gids geeft een inkijk in het verborgen verleden van je eigen dorp of wijk. De inwoners van Aalst 
krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus met meer informatie.     
 
27/11/2010: Kampioenschap nagelkloppen. 1e editie van kampioenschap nagelkloppen in de 
Warandastraat in Hoepertingen (Borgloon) om 19 uur. 
      
28/11/2010: Zèngentaere. Zangavond met typische Maaseikse carnavalsliedjes van carnavalsvereniging 
Het Heilig Wammes - vanaf 20u11 in zaal Van Eyck, Koning Albertlaan 23 in Maaseik - toegang is gratis. 
 
03/12/2010: Minneliederen. Joris Iven geeft een lezing over de Minneliederen van Hendrik van Veldeke - 
om 20 uur in de Theaterzaal, Varkensmarkt 19 in Diepenbeek - toegang is gratis. 
      
04/12/2010: Werelddansen. De Passerelle organiseert een avondje werelddansen - vanaf 18u30 in de 
Gemeentezaal, Kruisstraat 7 in Lanklaar - deelname is gratis. 
 
04/12/2010: Opendeur Kleen Meulen in Lummen. De Kleen Meulen houdt een opendeurdag, met 
rondleidingen en demonstraties - van 14 tot 16 uur aan de Mangelbeeckstraat 56 in Lummen -toegang is 
gratis. 
      
04/12/2010: Open Heemkamer in Kinrooi. Heemkring Kinrooi nodigt iedereen uit om een kijkje te komen 
nemen in de Heemkamer en het documentatiecentrum. Van 9 tot 12 uur aan de Maasstraat 20 in 
Ophoven (Kinrooi) - toegang is gratis. 
 
04/12/2010: Open Napoleonsmolen in Hamont-Achel. De Napeleonmolen opent haar deuren voor het 
publiek, met demonstraties. Van 13 tot 17 uur aan de Dokter Mathijsenstraat in Hamont-Achel - toegang 
is gratis. 
      
04/12/2010: Snakes in Exile. Snakes in Exile brengt Ierse en Schotse folk. om 21u in zaal De Kring, aan de 
Vincent Betsstraat in Zoutleeuw. Tickets 10 euro (vvk 8 euro) info : 011/781288. 
      
04/12/2010: Folk in Limburg met Wim Baeck en Tristan Driessens. Clubconcert met Wim Baeck (viool) en 
Tristan Driessens (luit). Zij brengen hoofdzakelijk zelfgeschreven repertoire waarin een voorliefde spreekt 
voor Zweedse en andere Europese folkmuziek. Het duo exploreert de mogelijkheden tot het voeren van 
een dialoog tussen de viool, zoals deze in Noord-Europese tradities wordt bespeeld, en de Orientaalse luit 
(ud) een emblematisch instrument uit Midden-Oosten. Concert om 20u30 in De Slagmolen, Slagmolenweg 
76 in Genk. Toegang en de bijdragen zijn vrij.  
          
11 en 12/12/2010: De smaak van abdijproducten. Abdijen uit binnen- en buitenland zakken naar 
Herckenrode af om hun producten aan de man te brengen. Natuurlijk ontbreken de traditionele 
trappisten- en abdijbieren niet. Verder zijn er standjes met abdijkazen, confituren, honing, koekjes, 
kaarsen, zepen, boeken ... Een gevarieerd aanbod waartussen je zeker originele en kwaliteitsvolle 
eindejaarsgeschenken vindt. Het geheel wordt opgefleurd met abdij-ambachten, muziek, gidsbeurten, 
kinderanimatie. Telkens van 11 tot 18 uur- meer info: 011/334370 - www.herkenrode.be 
 
11-12-13/12/2010: Lord of the Dance in Grenslandhallen. Michael Flatley geniet wereldwijde faam als 
danser en choreograaf. Voor vele miljoenen fans uit alle hoeken van de wereld wordt hij beschouwd als 
een genie binnen zijn kunst en als diegene die het magische van de Ierse volksdans naar een 
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internationaal niveau heeft gebracht. Alleen de laatste vijf jaar bezochten meer dan 50 miljoen mensen 
de voorstellingen van ‘Lord of the Dance’ - Het gezelschap reist overigens met vier voorstellingen 
tegelijkertijd alle continenten af. Op vrijdag 10 - zaterdag 11 en zondag 12 december in de 
Grenslandhallen - kaarten vanaf 60 euro via 070 345050 of www.benelive.eu en info@benelive.eu 
 
12/12/2010: Kegeltornooi. Pasar Meeuwen-Gruitrode organiseert een kegeltornooi. Van 14 tot 18 uur op 
de kegelbaan, aan de Weg naar Zwartberg 3 - Deelname 4 euro (3 euro voor leden Pasar) - Info 
(inschrijven is verplicht) 011/791936. 
 
12/12/2010: Kerstakkoorden. Jubileumconcert van het Sint-Ceciliakoor en volksmuziekgroep Rustling 
Cane. Om 15 uur in de Decanale Sint-Pietersbandenkerk, op het Kerkplein in Lommel. Tickets 5 euro 
 
15/12/2010: Studiedag restauratie OLVrouwekerk - Sint Truiden. Wie over de Grote Markt van Sint-
Truiden wandelt en zijn blikken op de OLVrouwekerk richt, zal zien dat de steigers rondom de toren 
eindelijk verdwenen zijn na jarenlange restauratie? Momenteel zijn het schip en het koor afgesloten en 
afgeschermd, maar wat gebeurt er achter de schermen? Op uitnodiging van de Geschied- en 
Oudheidkundige kring Sint-Truiden geven architecten Ward Bessemans en Piet Verheyden en de 
bouwheer, de kerkfabriek vertegenwoordigd door Polly Vanmarsenille, uitleg over deze omvangrijke 
restauratie. Wat zijn hun ervaringen op de werf? hoe verliep de restauratie tot hier toe? en wat moet er 
in de toekomst nog allemaal gebeuren? Infoavond op woensdag 15 december om 20 u in de Benedenzaal 
van het Museum Vlaamse Minderbroeders, Capucinessenstraat 1 in Sint-Truiden om 20 uur. 
 
18/12/2010: bal@herk met Bert Ruymbeek, Jeroen Knapen en KV Express. In het voorprogramma (20u) 
spelen Bert Ruymbeek (accordeon) en Jeroen Knapen (dasdgad gitaar) een fris en modern 
folkbalrepertoire. Hoofdact is KV Express. Spilfiguur Sophie Cavez is accordeoniste bij Urban Trad en 
Dazibao. KV Express is haar balgroep, omdat ze bal spelen super leukvindt. Vanaf 20 u dansinitiatie door 
Koen Dhondt - inkom 8 euro (6 euro voor studenten en leden van Muziekmozaiek) locatie: De 
Markthallen, Markt 2 in Herk de Stad. Ruime parking voor en achter de Markthallen. 
 
18/12/2010: Kerststallentocht. KWB Genebos organiseert een wandeling (4 of 8 km) langs mooi versierde 
kerstallen. Vertrek tussen 18 en 20 uur aan de kerk van Genebos, aan de Genebosstraat in Lummen. 
Deelname 3 euro (1,5 euro voor - 16 jaar/gratis voor - 7 jaar). 
      
18/12/2010: Kerstverhalen. Bea De Groote vertelt de mooiste kerstverhalen - om 20u15 in ‘t Schuurke, 
Sint-Lambrechtsherkstraat 69 in Hasselt - Tickets 6 euro - Meer info 011/378886. 
 
18-19/12/2010: Kerststallen: Unieke tentoonstelling met kerststallen uit de hele wereld - op zaterdag  
van 10 tot 18 uur/op zondag van 13 tot 18 uur in de Keizerszaal van de Trudo-abdij, Diesterstraat 1 in Sint-
Truiden. Toegang is gratis.   
      
18-19/12/2010: Dickens dagen. Straatartiesten, acteurs en venters laten de 19de eeuwse Engelse stad van 
Charles Dickens herleven met optochten, proeverijen en muziek. Vanaf 13 uur in het centrum van Bilzen - 
toegang is gratis. 
      
19/12/2010: Waar de sterre ...'. Rina Geysen brengt het driekoningenverhaal ‘Waar de Sterre bleef stille 
staan’ (Felix Timmermans) - om 11 uur in de Ursulazaal, Boomgaardstraat 10 in Maaseik - toegang gratis. 
      
19/12/2010: Kerstverhaal volgens Josef. Kerstconcert door zangkoren Cantate, de Oosterster, het 
Servaeskoor en Caeciliakoor - om 15 uur in de Dekenale Kerk, aan de Dokter Houbenlaan in 
Maasmechelen - Tickets 9 euro.  
      
19/12/2010: Volkskerstzang in Hamont-Achel. Volkskerstzang voor jong en oud in de kerk van Achel-Dorp 
- vanaf 15 uur - deelname gratis. 
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22/12/2010: Kerstconcert met ‘t Kliekske. Volkskunstgroep ‘t Kliekske treedt op in de Biekaar, St-
Jozefsplein 8 in Kuringen(Hasselt) - organisatie vzw Welzijn – kaarten 7-9 euro. 
 
24-25/12/2010: Kerstspel. Opvoering van het kerstspel met ‘echt’ kerst-kindje, koningen en soldaten. op 
vrijdag tijdens de middernachtmis, op zaterdag om 17 uur in de parochiekerk van Lutselus Diepenbeek- 
toegang is gratis. 
      
26/12/2010: Kerstkaarten in Kinrooi. Kaarttornooi (kwajongen, kruisjassen ..) om 20 uur in schutterslokaal 
Sint Ambrosius, Raam 2 in Kinrooi - deelname 3 euro  
      
24-25-26/12/2010: Kersttaferelen. Filmprojecties met bewegende kersttaferelen en muziek. Vanaf 17 uur 
aan het Raadshuis, op het Marktplein van Dorp in Lommel. Toegang is gratis.  
      
24/12/2010: Kerst in de Grotten. Betoverende kerstverhalen in de Grotten Noord. Om 12u30/13u15 en 
14u aan de Luikerweg 71 in Maastricht (Nl) - tickets: 7,25 euro  info: www.maastricht.nl.  
      
24/12/2010: Kerstliederen. De landelijke Gilde van Engsbergen brengt de mooiste kerstliederen en zorgt 
voor choco en gluhwein. Na de nachtmis van 22 uur in ‘t buurthuis ‘t Goor, Engsbergseweg 107 in 
Tessenderlo. 
 
25/12/2011 t/m 09/01/2012: Unieke kerststallen. In de 
Allerheiligenkapel op de Allerheiligenberg in Diest 
loopt in deze periode een tentoonstelling met een 
unieke collectie kerststallen onder meer van deken 
Felix Van Meerbergen van Diest en norbertijn Masure 
van Scherpenheuvel. Dit jaar vallen er wel enkele 
nieuwe exemplaren van kerststallen te bekijken met 
name uit Honduras en Mexico. E én aanwinst ligt de 
deken heel nauw aan het hart: een kerststal van bij de 
indianen. Ook indrukwekkend op de expo is de 
verzameling van pater Masure uit Scherpenheuvel. Hij 
toont een compleet Provencaals kerstdorp en een 
kribbe in een kapot geschoten huis in Palestina. Elke 
stal heeft zijn eigen verhaal. Expo kerststallen nog tot 9 
januari 2011 van 14 tot 17 uur in de Allerheiligenkapel, 
Allerheiligenberg Diest meer info: 013/311411.                              Foto Willy Remans 
      
26/12/2010: Kerstgezangen. DF Koersel organiseert een samenzang van kerstliederen onder begeleiding 
van Pro Musica. Om 16 uur in het Kapelleke, aan de Fonteintjesstraat in Beringen - toegang: vrije gift..   
   
26/12/2010: Kerststallentocht in Alken. Tweede kerstdag is er de 24ste kerstallentocht in Terkoest (Alken) 
Vertrek om 16 uur aan het Erckenteel-centrum voor een tocht van zowat 7 km. naar 10 a 12 kerststallen, 
waar er nog gezongen wordt. Na een glühweinstop onderweg is er afsluitend koffie en taart. Deelname 3 
euro. Info: Pasar-Alken. 
 
31/12/2010: Kerstballennieuwjaarsbal@herk. met duo AmoRRoma en Parasol in de Markthallen in Herk-
de-Stad. Toegang enkel na inschrijving bij luk.indesteege@telenet.be . 
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2011 
 
      
01/01/2011: Oproep 100 jaar Cinema in Hasselt. In 2011 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de eerste 
cinema in Hasselt de deuren opende. Van 5 februari tot 20 maart 2011 loopt in het Tuincafé van Het 
Stadsmus een tentoonstelling over oude Hasseltse cinema’s als Plaza, CMK, Cameo of Eden. Heb je nog 
hebbedingetjes van deze verdwenen Hasseltse cinema's? Laat het ons weten. We laten ze graag zien in 
deze boeiende tentoonstelling. Info 011/239890 - hetstadsmus@hasselt.be www.hetstadsmus.be 
 
01/01/2011: OPROEP 150 jaar gewestelijke brandweer Sint-Truiden. In 2011 viert de gewestelijke 
brandweer van Sint-Truiden haar 150e verjaardag. Vanaf eind augustus en de hele maand september 
2011 vindt er een grote fototentoonstelling plaats in CC De Bogaard in Sint-Truiden. Wie heef nog foto’s, 
dia’s, filmopnames enz. van de brand en wil ze ter beschikking stellen voor deze tentoonstelling? Wie 
heeft nog oude ‘brandweerhebbedingetjes oude brandweerkledij, gedateerde brandblustoestellen? Tgv 
deze tentoonstelling zal ook een herinneringsboek worden uitgegeven. Wie heeft nog unieke foto’s van 
de brandweer? Wie kent straffe ontroerende humoristische verhalen (van horen zeggen) wie is onze 
oudste brandweerman? Wie weet waarom er geen vrouwen bij de brandweer zijn? Wie kent nog 
brandweerliedjes? contacteer Johan Vandenborne tel 011/701843 of E-mail: johan.vandenborne@sint-
truiden.be 
      
01/01/2011: Gezocht: de zee - vakantiefoto’s en schilderijen. in de zomer van 2011 plant het Stadsmus de 
tentoonstelling ‘Hasselt aan zee met werken van 20ste eeuwse Hasseltse schilders die zich lieten 
inspireren door de zee en het vakantiegevoel. Denk maar aan werken van Hasseltse schilders als Jos. 
Damien, Jacques Leduc, Paule Nolens en vele anderen. Voor deze tentoonstelling is Het Stadsmus op zoek 
naar vakantiefoto’s van de Belgische kust uit de jaren 1930 en van de Franse, Italiaanse of Spaanse Riviera 
uit de jaren 196  Of hebt u een schilderij, aquarel of tekening met de zee als inspiratie en gemaakt door 
een Hasseltse kunstenaar uit de 20ste eeuw? Laat het ons weten. Mail naar hetstadsmus@hasselt.be of 
bel 011/239890 
      
02/01/2011: Nostalgisch Hageland. Tentoonstelling over het Hageland van vroeger. Vanaf 14 uur in het 
Reinvoartmuseum, Hagelandstraat 1 in Halen. Toegang is gratis - Info: www.reinvoart.be. 
        
07 t/m 09/01/2011: Tumuliroute in Gingelom. Wandeling (9 - 12 km) langs het Gallo-Romeinse erfgoed 
van Gingelom. Vrij vertrek aan het gemeentehuis, St Pieterstraat 1 in Gingelom - wandelkaart is gratis. 
 
07/01 t/m 01/04/2011: Frisse Folk danslessen. 9 danslessen van telkens 2 uur op vrijdag van 7 januari tot 
1 april 2011. Er is geen les op 14/1 28/1 (bal) 25/2 (bal) en 11/3 (bal) De lessen worden gegeven door 
Erika Plaitin. Erika maakt (opnieuw) kennis met folkdans als ze in 1998 naar het Dranouterfestival gaat, 
waar ze niet uit de danstent weg te slaan is. Op datzelfde festival ontmoet ze mensen uit Asse die haar 
uitnodigen met de dansgroep’Het Mallepietje’ te komen dansen. Vanaf dan schuimt ze samen  
met hen een hele hoop folkbals af. Sedert 2008 assisteert ze Koen Dhondt tijdens lessen en stages en 
geeft ze ook af en toe initiaties. Aangezien het lesgeven haar echt aanspreekt, volgt ze een  
dansanimatorencursus om meer achtergrond mee te krijgen. Ze wisselt ook regelmatig van gedachten 
met andere dansleerkrachten over verschillende manieren om dingen aan te leren o.a. tijdens een 
weekendstage voor dansleraars op het Damada-Festival. Op binnen- en buitenlandse festivals ontdekt ze 
andere dansen en stijlen, waardoor ze haar eigen voorkeuren nog duidelijker krijgt. Haar stijl is 
omschreven als aards en toch heel licht. Locatie: GC Markthallen - Markt 2 - Herk-de-Stad-  
telkens vanaf 19 uur Meer info: www.folkinlimburg.be 
 
08/01/2011: Open Kleen Meulen. De Kleen Meulen zet de deuren open voor het publiek, met 
rondleidingen en demonstraties - van 14 tot 16 uur aan de Mangelbeekstraat 56 in Lummen - toegang is 
gratis. 
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15/01/2011: Hanenkaarten in Neerpelt. Kaarttoernooi in de Bosuil, Bosuilstraat 4 in Neerpelt - Vanaf 20 u 
- deelname 5 euro. 
      
14 t/m 16/01/2011: Winter 1944. Tentoonstelling met tal van unieke voorwerpen, die u een goed beeld 
geven over het dagelijkse leven in het Gingelom van de Tweede Wereldoorlog. In het Winter-1944-
Museum, Thewitstraat 8 in Borlo - toegang 4 euro.    
 
21 t/m 23/01/2011: Hollewegen. Wandelen door unieke holle wegen, vrij vertrek aan buurthuis, 
Molenweg in Zelk (Halen) - Meer info: 013/618132.  
      
22/01/2011: Wereldmuziek. Het Rachel Hair Trio en Homebound brengen Keltische muziek met klanken 
uit andere culturen - om 19 uur in CC De Adelberg, Adelbergstraat 1 in Lommel. Tickets 15 euro / 12,75 
euro (-26en +55). 
 
23/01/2011: Fadomuziek. Joana Amendoeira brengt om 20u15 in het CC aan de Kastanjedreef - 
Leopoldsburg het muzikaal programma A Flor da Pele - kaarten 16 euro - Info: www.ccleopoldsburg.be 
      
23/01/2011: Mijnwerkerswoning. Bezoek aan Museum in de Mijnwerkerswoning op de Marie-Joséestraat 
in Eisden met plaatselijke gids van 14 tot 18 uur - gratis toegang - info 089/764575. 
 
25/01/2011: TLS Sessie in de Academie in Genk. Aanleren van enkele folkmelodieën op het gehoor. Gratis 
toegang voor muzikanten met instrument. Een TLS-avond gaat meestal als volgt in zijn werk: we 
verzamelen om 20 uur in de Academie van Genk en tot 22u krijgen we ‘les’ van een Tunemaster. Dat is 
een ervaren muzikant die een paar melodieën uit zijn repertoire komt aanleren. TLS staat open voor elk 
instrument. Je krijgt er uiteraard geen les op je instrument, dus om goed mee te kunnen is een 
basiskennis van het eigen instrument vereist. Locatie: Academie Genk Stadsplein 1 in Genk om 20 uur 
Meer info: www.folkinlimburg.be 
      
25/01/2011: 21e Dialectavond Veldeke As . Op dinsdag 25 januari 2011 houdt Veldeke As haar 21ste 
dialectavond. Naar gewoonte wordt er voor de pauze een voordracht gehouden. Dit keer spreekt 
Guillaume Nelissen (Lom van de verver) over zijn leven, dat zich voor een deel in de jaren ‘50 in Belgisch 
Congo afspeelde. Na de pauze wordt door de aanwezigen het mooiste dialectwoord van As en Niel 
gekozen. Tussendoor wordt bij wijze van nieuwjaarsreceptie een borrel of koffie en zwart brood met 
kipkap aangeboden. Iedereen is welkom Aanvangsuur: 19u30 Locatie: Buurthuis Scherpenheuvel, 
Steenweg 189 in As Meer Info: Felix Bergers tel 089/356420 E-mail: felixbergers@hotmail.com 
 
28/01/2011: Bal@herk met De Marcellekes en Balacordes. Bal@Herk met in het voorprogramma de 
Marcellekes - in het hoofdprogramma: Balacordes Locatie: GC De Markthallen Markt 2 in Herk-de-Stad 20 
u dansinitiatie met Leen Devyver - vanaf 21u15 bal. Inkom: 8 euro Meer info: www.folkinlimburg.be 
      
30/01/2011: Wauweleurke in museum ‘t Brugwachtershuisje. De Heemkundige kring De Vreedsel start op 
zondag 30 januari met een ‘wauweleurke’ in museum ‘t Brugwachtershuisje aan de Brugwachterskade in 
Lanklaar. Van 14 tot 17 uur kan men kennismaken met de werking van de kring. Er zijn foto’s te zien 
waarbij men op zoek gaat naar de namen van de mensen die er op staan. "We krijgen vaak groepsfoto’s, 
maar kennen de mensen die er op staan niet allemaal", zegt bestuurslid Raf Smeets. Mensen die in  
Lanklaar wonen weten er vaak meer van. Men kan ook zelf foto’s meebrengen en dan zoeken we samen 
naar de ontbrekende namen. Het’wauweleurke’ is gratis en heeft telkens plaats op de laatste zondag  
van de maand. 
      
29-30/01/2011: Oud Hamont-Achel. Tentoonstelling met uniek en eeuwenoud materiaal over Hamont-
Achel - van 9u30 tot 12uur in het Grevenbroekmuseum, Generaal Dempseylaan 1 in Hamont-Achel - 
Toegang 1,5 euro. 
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05/02 tot 20/03/2011: Tentoonstelling ‘Wa speele ze?. Tentoonstelling ‘Wa speele ze?’ 100 jaar cinema in 
Hasselt Deze tentoonstelling schetst een beeld van 100 jaar cinema in Hasselt aan de hand van heel wat 
archiefmateriaal, foto’s, affiches en unieke cinema attributen en memorabilia van Vlaamse 
cinemaliefhebbers. Di tot vrijdag van 10 tot 17 uur - op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur Locatie: Het 
Stadsmus, Guido Gezellestraat 3 in Hasselt. Toegang is gratis - Meer info: 011/239890 - 
www.hetstadsmus.be. 
      
05/02/2011: Chinees Nieuwjaar. Chinees Nieuwjaar valt dit jaar op donderdag 3 februari. Het wordt 
overal ter wereld gevierd en ook in Hasselt, meer bepaald op zaterdag 5 februari aan de kungfuschool aan 
het Kolonel Dusartplein. Met een leeuwendans en kungfudemonstraties kan je genieten van de oosterse 
sfeer. Zes Chinese leeuwen verdrijven tijdens een spectaculaire dans de kwade geesten, ondertussen kan 
je proeven van een traditionale Chinese tas thee. Locatie: Kolonel Dusartplein 9 hasselt - gratis toegang - 
info: info@windyentertainment.be. 
      
12/02/2011: Cinema’s in Hasselt. In kader van Kunst en Erfgoed in de Kijker vindt op 12 februari om 15 
uur in het Tuincafé van het Stadsmus een lezing plaats over Cinema’s in Hasselt door Jean-Paul 
Lambrechts Uur: 15 uur - toegang is gratis. Meer info: 011/239890 of www.hetstadsmus.be.  
      
06/02/2011: Katapultschieten. Katapultclub Rosse Lei organiseert een schietwedstrijd met de katapult- 
vanaf 13u30 in de voormalige lagere school van ‘t Hasselt. Toegang is gratis. 
           
06/02/2011 - 31/12/2011: Wandeling ‘Voor, Door en Over Straffe Madammen’. Een wandeling met 
verhalen en anekdotes over heilige dames, boeiende burgervrouwen of arme minnaressen... In het 
begijnhof vertelt de gids over het mysterieuze en mystieke leven van de begijntjes, in de schatkamer over 
Adela, de moeder van Trudo, en het wonderbaarlijke leven van Christina is een lust voor het oor. Langs de 
statige straten en pleinen brengt hij ook verhalen van rijke burgervrouwen die trouwen met bekende 
schrijvers of van de drie vrouwen van Suske De Poep .. allemaal straffe Truinoskes. De wandeling wordt 
standaard gecombineerd met een brunch of een vieruurtjes, want vrouwen verhalen en tafelen tegelijk. 
Kosten: brunch 11,00 euro - vieruurtje 7 euro - vergoeding gids 75 euro (max 25 personen) - meer info: 
www.toerisme-st-truiden.be - tel 011/701823. 
      
13/02/2011: Paal Nostalgie. Vertoning van filmpjes uit de oude doos met Paal in de hoofdrol. Van 14 tot 
18 uur in OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18 - Beringen - Toegang is gratis. 
 
16/02/2011: In het licht van Trudo 'De Heilige Trudo, die leefde in de 7e eeuw, is de stichter van de stad  
Sint-Truiden. Sint-Truiden behoort tot de steden uit de Euregio Maas-Rijn, die om de zeven jaren een 
feestjaar of een herdenkingsjaar houden rondom hun patroonheiligen. Dat gebeurt met processies, 
optochten, vieringen, tentoonstellingen, allerlei .. In 2012 is het weer zover, is er weer zo’n zevende jaar, 
een Trudo-Jaar. De Geschiedkundige Kring, samen met de werkgroep Christina, nodigen u uit voor een  
inleidende lezing over dat thema: ‘In het Licht van Trudo’. Op het programma: Jo Van Mechelen: Heiligen 
in en uit Sint-Truiden. Welke heiligen , mensen van vlees en bloed, leefden hier ooit op het grondgebied 
van de stad? Lieve Opsteyn: Welke voorstellen, plannen en projecten zijn er in de voorbereiding van ons 
Trudo-Jaar 2012? Camille Vanlangendonck: Onze heiligen Christina en Lutgardis in het Sint 
Katarinaklooster van de stad. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Woensdag 16 februari om 20 
uur in Benedenzaal van het museum Vlaamse Minderbroeders, Capucinessenstraat 1-3 in Sint-Truiden.  
      
20/02/2011: Katapultfanaten schieten er op los. 0p zondag 20 februari wordt er in de voormalige lagere 
school van ‘t Hasselt in Bree flink geschoten. Met een katapult wel te verstaan; Een tachtigtal schutters uit 
heel Vlaanderen dingen in Noord-Limburg mee naar de ‘Beker van de Vlaamse katapultbond’. Je kan de 
wedstrijden gratis bijwonen. Geen schrik overigens: er wordt geschoten in een stalen veiligheidskooi. De 
wedstrijden starten zondag om 13 uur; Prijsuitreiking vanaf 17u30 - locatie: Hasseltkiezel 7a in Bree. 
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20/02/2011: Napeleonmolen - open molen. De Napoleonmolen is open voor het publiek, met 
demonstraties en rondleidingen - van 13 tot 17u aan de Dokter Mathijsenstraat 3 in Hamont-Achel - 
toegang is gratis 
 
25/02/2011: Bal@herk met Altjira en Follia. Altjira is een god van de Aboriginals, maar ook een jonge 
folkgroep uit de Vlaamse Ardennen. Helena Gezels speelt chromatische accordeon, Thomas Clerbout 
blaast sopraan-, tenorsax en dwarsfluit en Floris De Clercq speelt akoestische giraar. Follia is zowat de 
beste folkgroep van de lage landen. Johan Decancq en zijn kompanen hebben al twee dijken van cd’s 
opgenomen en duizenden dansers in ver voering gebracht. Hun muziek is een mix van folk met invloeden 
van rock en jazz. Het zijn ook podiumbeesten die een wervelende show brengen. Dit is een avond om 
serieus uit de bol te gaan. Locatie: GC De Markthallen, Markt 2 in Herk -de-Stad om 20 uur. Dansinitiatie 
vanaf 20 u - Bal vanaf 21u15 - Inkom 8 euro. Meer info: www.folkinlimburg.be.  
      
27/02/2011 tot 05/06/2011: ‘De kunst van het drinken’. Tentoonstelling ‘De kunst van het drinken’. Het 
nationaal jenevermuseum toont voor het eerst alle schilderwerken uit de eigen collectie. Het gaat hier 
hoofdzakelijk om drink- en herbergscènes van verschillende kunstenaars uit de 19e eeuw. De eigen 
collectie wordt aangevuld met kunstwerken uit o.a. Het Groniger Museum, het Museum van Schone 
Kunsten in Gent, de Koninklijke Musea voor Schone kunsten van België in Brussel en het Koninklijk 
Museum in Antwerpen. van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur - op zaterdag en zondag van 13 tot 17 
uur - inkom 4,5 euro per persoon - locatie: Nationaal Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat in Hasselt - 
meer info: 011/239860 en www.jenvermuseum.be. 
      
27/02/2011: Noorse Folk in Leopoldsburg. Optreden van de Noorse Folkgroep Norwegian Tapas - om 
20u15 in het cultureel Centrum, aan de Kastanjedreef - Tickets 14 euro - info: www.ccleopoldsburg.be 
 
 
 
01/03/2011: ruzie Hasselt - Zonhoven. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat het 500-jarige conflict over een 
heide gebied tussen Hasselt en Zonhoven beslecht werd. Herinner je nog volksverhalen over de 
toenmalige ruzies, vechtpartijen op kermissen, plagerijen of sabotage, illegale arrestaties, dure processen 
.. Of ken je iemand die er meer over weet? Alle informatie is welkom voor een tentoonstelling over het 
thema eind 2011. Meer info: Het Stadsmus - tel 011/239885 of ward.segers@hasselt.be.  
           
05/03 tot en met 25/04/2011: Opnieuw geboren worden. De 7 sacramenten te kijk. Dit uniek kunstproject 
zet de 7 sacramenten op een eigentijdse manier in de kijker. De tentoonstelling wil de bezoekers aan het 
denken zetten hoe we vandaag de sacramenten beleven, en wil hen ook laten genieten van het 
samenspel tussen kunst, erfgoed en geloof locatie: Sint-Quintinuskathedraal vismarkt in Hasselt van ma-
zo 9 - 17 u of na afspraak op 011/260550 - toegang is gratis.  
           
05/03/2011: Gezocht erfgoedkoningin in Kiewit en Wimmertingen. Woon je in Kiewit of Wimmertingen 
en heb je een interessant voorwerp met een verhaal? Of ken je iemand die er woont en in het bezit is van 
een boeiend voorwerp? Kijk dan eens op de website www.erfgoedkoning.be en stel je kandidaat als 
erfgoedkoning(in). De inwoners van Kiewit kunnen zich tot 14 maart kandidaat stellen, die van 
Wimmertingen tot 7 april 2011. - Meer info: Het Stadsmus tel 011/239890  E-mail: 
hetstadsmus@hasselt.be 
 
06/03/2011: Klepschieten in Beringen. De Sint-Jorisgilde Brelaar nodigt iedereen uit om kennis te komen 
maken met klepschieten. Van 14 tot 18 uur aan de Gildezaal, Brelaarstraat 10 in Beringen - deelname is 
gratis. 
      
11/03/2011: bal@herk met B-Boa. Vrijdagavond 11/3 om 20 u in ‘de markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad 
met dansinitiatie met Bretoese dansen door Dirk, en dan bal@herk met Jeroen Geerinck, zijn Dadgad-
gitaar en zijn pc in het voorprogramma. Nadien presenteert b-boa zijn eerste live-cd ‘blu’ opgenomen in 
Zweden. B-Boa brengt krachtige akoestische folk. 
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12-13/03/2011: Boekenverkoop. Op 12 en 13 maart organiseert de stedelijke bib een grote 
boekenverkoop. Je bent van 9u30 tot 17 uur welkom in de stedelijke basisschool van Kuringen, Joris van 
Oostenrijkstraat 55 (naast de bib). Je vindt er leesboeken voor 14 plussers en volwassenen, informatieve 
boeken voor alle leeftijden en prentenboeken, allemaal te koop voor 50 cent per boek. Er is een 
bescheiden stapel strips, en tijdschriften gaan over de toonbank voor 5 cent per nummer. Meer info: 
011/244300 - E-mail: bibliotheek@hasselt.be 
 
12-13/03/2011: Bierfeest in Herkenrode. Jean Blaute en Ray Cokes trekken dezer dagen weer door het 
Vlaamse land met hun tv-programma Tournée  Générale, waarbij ze op zoek gaan naar zowel lekkere 
klassieke als vernieuwende bieren. Op 9 maart komt het abdijbier Herkenrode Tripel aan bod in het 
programma. Meteen de perfecte aanleiding om het daaropvolgend weekend een bierfeest te organiseren, 
waarbij de twee abdijbieren van Herkenrode centraal staan. De tripel van Herkenrode hergist op fles en 
wordt gekenmerkt door zijn diep gouden kleur, zijn levendige toets v an gerstemout en zijn evenwichtige, 
volle smaak. De vroegere paardenstallen worden omgetoverd tot een bruin caf é. Hier serveert men niet 
alleen de lekkere bieren, maar wordt ook voor de nodige ambiance gezorgd met optredens van 
accordeonist Yann Wijn en coverduo Tom & Elke op zaterdag en de Hasseltse sfeerband Toeternietoe op 
zondag. 
 
13/03/2010: Open Museum in Alken. Het Heemkundig en Ambachtig Museum opent de deuren voor het 
publiek, met mogelijkheid tot staamboomonderzoek - van 14 tot 18 uur aan de Alkenstraat 93 - Toegang 
1,5 euro. 
 
13/03/2011: Religies en rituelen. Tentoonstelling gewijd aan de stadsdevotie Zwart Kruis van Wyck - van 
13 tot 17 uur in Centre Céramique, Avenue Céramique 50 in Maastricht (Nl) - toegang is gratis - info: 
www.centreceramique.nl   
  
19/03/2011: Magie in het bos - Bostocht. De boze winterheks heeft de magie uit het bos gevangen in een 
koffer.  Enkel een juiste spreuk kan de magie terug bevrijden. Samen met een echte tovenaar gaan 
kinderen tussen 6 en 12 jaar tijdens een avontuurlijke tocht in het schemerdonker op zoek naar de juiste 
spreuk. Leuke opdrachten, samenwerken en creativiteit leiden vast en zeker tot het bevrijden van de 
bosmagie. Kinderen die de tovenaar willen helpen moeten zich inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt. 
Ouders kunnen meewandelen, maar dit is niet verplicht. Best laarzen en aangepaste kledij aantrekken. 
locatie: in het domein Kiewit, Kiewitdreef 7 in Hasselt op zaterdag 19 maart tussen 17u45 en 19u30 - 
meer info 011/210849 of marleen.ritzen@hasselt.be. 
 
19/03/2011: PLus-volksdanstreffen in Tessenderlo. Plus-volksdanstreffen en gemeenschapsdansen op 
zaterdag 19 maart 2011 van 10 tot 16 uur in zaal ‘t Goor, Engsbergseweg 107 - 3980 Tessenderlo. Meer 
info: Paula Wouters - vzw Danspunt te l09/2694530 of info@danspunt.be Best lunchpakket meebrengen, 
drank is ter plaatse verkrijgbaat.    
      
18/03/2011: St Patrick’s Day. Ierse folkavond met optredens van Mine en Duck, Said the Donkey - om 
20u30 in CC Palethe, aan de Jeugdlaan in Overpelt - tickets 12 euro - info 011/645952. 
       
18/03/2011: Snakes in Exile. Snakes in Exile brengt de mooiste folkmuziek - vanaf 20u30 in oc De Kalen 
Dries, aan de Meldertse baan in Lummen. Tickets 9 euro (vvk 7 euro) - info: 
www.mannenbondmeldert.be. 
      
19/03/2011: St Patrick. A Drop of the Pure brengt traditionele Ierse muziek - vanaf 20u30 in zaal Van Eyck, 
Koning Albertlaan 23 - Maaseik - Tickets 5 euro. 
 
19/03/2011: Vertelfestival. Grote vertelavond met De Vertelf (B) Noredine Mezouar (Fr) Ragnhild A. 
Morch (Dk) Jan Blake (GB) en Dale Jarvis (Can) om 20 u in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 - Bilzen - Tickets 
10 euro. 
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20/03/2011: Vertelbus op de wereldverteldag in Hasselt. Nu zondag 20 maart 2011 is het 
‘wereldverteldag’. Wereldwijd vertellen verhalenvertellers in alle mogelijke talen en op verschillende 
plaatsen hun verhalen. In een bonte mengeling van vertellen en luisteren, inspiratie en genieten loopt  é 
én rode draad over de wereldbol: we voelen ons met elkaar verbonden. Van stoel tot stoel trekt op deze 
dag door Vlaanderen met DE VERTELBUS (www.vanstoeltotstoel.be) De vertelbus staat in Hasselt op het 
Kolonel Duartplein van 10 tot 11 uur. Goedfried en Noel van Het Genootschap zullen je verrassen met hun 
verhalen. Je bent er welkom. 
 
20/03/2011: Eerste . Op zondag 20 maart organiseert de gemeente Heusden-Zolder voor de eerste keer 
een MIJN-dag. ‘We zetten dan ons mijnpatrimonium, of tenminste wat er van is overgebleven in de kijker. 
In de voormiddag is er een terrilwandeling onder begeleiding van een gids, die vertelt hoe de terril 
destijds gevormd werd en hoe het nu is omgebouwd tot een recreatief natuurdomein In de namiddag is 
er een geleid bezoek aan de mijnterreinen en de overbijvende gebouwen. Ook hier zal een gids uitleggen 
wat 100 jaar steenkool betekend heeft en een tip van de sluier lichten omtrent de toekomst van de 
gebouwen. Start van de terrilwandeling om 10u30 en start van de namiddagbezoeken om 13u3  De 
deelname is gratis. Plaats van bijeenkomst en vertrek telkens aan de inkom van De Lavaar op het 
mijnterrein. Omstreeks 12u30 kan je lunch verkrijgen in vorm van een ‘MIJN’-Menu aan 12,50 euro: dit is 
verse putsoep en een mijnwerkersstoofpotje met een slaatje en kroketjes. (inschrijven voor middagmaal 
kan bij Den Lavaar 0474/941790 of E-mail:  
patrick_liefsoens@hotmail.com 
 
20/03/2011: Barak 15. Opendeurdag Barak 15 met een tentoonstelling en voorstelling van de projecten 
‘sprekend verleden’ en ‘citévolk speekt’ - van 8u30 tot 16u30 in Polonez, Laan op Vurten 83 in Beringen - 
toegang is gratis. 
 
25/03/2011: Folkbal in Genk. Academie Genk organiseert een Folkbal - om 20 uur in het Cultureel 
Centrum, Stadsplein 1 in Genk - info: www.academiegenk.be. 
      
26/03/2011: Kleen Meulen open. De geklasseerde Kleen Meulen is open voor het publiek, met 
demonstraties en rondleidingen. - vanaf 14 tot 16 uur aan de Mangelbeekstraat 56 in Lummen - toegang 
is gratis. 
      
27/03/2011: Historisch Lanklaar. Heemkring De Vreedsel Lanklaar zet de deuren van museum ‘t 
Brugwachtershuisje open met unieke foto’s van Lanklaar - van 14 tot 17 uur aan de Brugwachterskade 1 
in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) - toegang is gratis. 
       
 
 
 
02-03/04/2011: Museumweekend in Maastricht. Het Natuurhistorisch Museum gunt iedereen een blik 
achter de schermen n.a.v. Museumweekend. - van 13 tot 17 uur aan De Bosquetplein 6-7 in Maastricht 
Meer info: nhmaastricht.nl. 
      
02-03/04/2011:Museumweekend in Weert (Nl). Het Jakob van Horne Museum gunt alle bezoekers een 
unieke blik achter de schermen n.a.v. het Nederlandse Museumweekend - van 14 tot 17 uur aan de Markt 
7 in Weert - toegang is gratis 
      
02/04/2011: Open Brouwerij in Kerkom bij Sint-Truiden. De Brouwerij van Kerkom houdt een 
opendeurdag met rondleidingen en degustaties. Om 15 uur aan de Naamsesteenweg 469 - deelname 3,5 
euro. 
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03/04/2011: Monumentenroute. Begeleide wandeling door de historische binnenstad van Sint-Truiden - 
vertrek kom 14u aan de dienst Toerisme van Sint-Truiden, Grote Mark 44 - deelname 4 euro (gratis voor 
kinderen - 12 jaar). 
      
02/04/2011: Sjut de voagel aaf. Unieke tentoonstelling over het schuttersleven in Stokkem - van 10 tot 16 
uur in het Maascentrum De Wissen, in het Maaspark - toegang is gratis  
      
02-03/04/2011: Museumweekend in Hoensbroek (Nl) . Museumweekend in Kasteel Hoensbroek, - gratis 
te bezichtigen tussen 10 en 17u30 - Klinkerstraat 118 - Hoensbroek (Nl) parkeren is ook gratis - meer info 
0031/45/5227272 of www.kasteelhoensbroek.nl 
 
6-13-20-27/04/2011: Nocturne Bloesemwandelingen. Op de woensdagen 6-13-20 en 27 april 2011 kan je 
in een boomgaard tussen de vuurpotten wandelen en luisteren naar oude en nieuwe fruitverhalen. Van 
20 tot 22 uur Locatie: FRUITBEDRIJF JACOBS Heide 114 in Sint Truiden Deelname: 6 euro (kinderen - 12 j 
gratis) Meer info: info.toerisme@sint-truiden.be www.toerisme-sint-truiden.be of www.bloesemfeesten-
haspengouw.be tel 011/70182  
 
09/04/2011: De koloniale dagen in Hasselt. Kunst en Erfgoed in de kijker - De Koloniale Dagen in Hasselt - 
lezing in het Stadsmus op 9 april om 15 uur - meer info 011/239890 of www.hetstadsmus.be. 
  
09/04/2011: Bal@herk met Dazibal en Dr Eugene. om 20 u in ‘De Markthallen’ Markt 2 in Herk de Stad - 
om 20 u dansinitiatie met Wen Versteeg (Nl) en dan bal@herk. Eerst speelt Dazibal met spilfiguur Sophie 
Cavez accordeniste bij Urban Trad en Dazibao. Bij Dazibal speelt ze ten dans met Jonathan De Neck 
(diatonisch accordeon) en Jo Zanders (percussie). Het is een hele eer om deze grote talenten op het 
podium van bal@herk te hebben. Nadien komt Dr. Eugene op de planken, de maker van de beste folkcd 
van 201  De muzikanten Eugène brengen een verrassend, speels en experimenteel klanklandschap 
 
09/04 tot en met 31/10/2011: Lilse Molen open voor publiek. Elke tweede zaterdag en elke vierde zondag 
van april tot en met oktober wordt de Lilse Meulen opengesteld voor het publiek. - van 14 tot 17 uur - 
locatie: Lilse Meulen, Windmolenstraat -3910 Neerpelt - info: 011/648120 
       
09/04/2011: Koppelbal. Volksmuziek Maasland organiseert een koppelbal met diverse live optredens - om 
20 u in het Cultureel Centrum, Rijksweg 460 in Dilsen-Stokkem - toegang is gratis - meer info 0478/218384 
      
10/04/2011: Oldtimerploegen. De Landelijke Gilde Achel en BOP organiseren een wedstrijd 
oldtimerploegen -vanaf 10u op de terreinen aan de Kluizerdijk in Hamont-Achel - toegang is gratis. 
 
10/04/2011: Zoe Was Alleke. Tentoonstelling over het Alken van vroeger. Van 14 tot 18 uur in het 
Heemkundig Museum, Alkenstraat 93 - toegang 1,5 euro. 
 
15/04 tot en met 25/04/2011: Circus Rose Marie Malter 
in Hasselt. Tijdens de paasvakantie strijkt het Circus Rose 
Marie Malter neer op het Kolonel Dusartplein in Hasselt 
Voorstellingen op vrijdag 15 april om 20u - van zaterdag 
16 tot en met maandag 25 april elke dag om 14u30 en 
17u30 - Inkom 20 euro tot 7,50 euro (-2j is gratis) Meer 
info: 0494/343090  
      
15/04/2011: Clubconcert in folkclub met Marin. om 
20u30 een speciaal clubconcert in folkclub De Slagmolen, 
Slagmolenweg 76 in Genk met het Zweedse superduo 
Marin, Mikael Marin, violist bij Väsen, speelt samen met 
vrouw Mia Marin zelden geëvenaarde vioolduetten.  
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15/04/2011: Een Blikje Geluk. We maken ruimte voor uw films. Over het verzamelen, ontsluiten en 
hergebruiken van documentair-historisch filmmateriaal. Deze themadag gaat door in het Limburgs 
Museum Venlo, Keulsepoort 5 in Venlo. Meer info : www.limburgsmuseum.nl Inschrijven kan uiterlijk tot 
7 april via E-mail: e.tielemens@limburgsmuseum.nl Het inschrijvingsgeld bedraagt 19,50 euro en geeft 
recht op deelname aan deze studiedag, inclusief de lunch, , bezoek aan het Limburgs Museum en een een 
documentatiemap. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening 310-1604158-58 bij de ING bank te 
Brussel tnv Het Nederlands centrum voor Volkskultuur te Utrecht met vermelding van ‘Themadag Blikje 
Geluk’. - aanvangsuur: 9u40 - slotwoord omstreeks 15u15 - diverse sprekers komen aan bod o.a. 
Raymond Lambie (voorzitter Heemkunde Limburg) over het bewaren van filmisch erfgoed in Belgisch-
Limburg. 
      
23/04/2011: Feest van de Folk in Hasselt. Op zaterdag 23 april startdag van het Nationale Feest van de 
Folk in Hasselt met optredens overal in de stad, folkbal op de markt en huiskamerconcerten ‘s avonds. Als 
je zo’n huiskamerconcert thuis wil, geef dan een seintje, dan krijg je meer info. Klik ook regelmatig op 
www.folkinlimburg.be of www.feestvandefolk.be voor info, foto’s en meer. E-mail: 
luk.indesteege@telenet.be De ganse dag is gratis. 
 

       
Foto’s Willy Remans 



 
 

 
 
25/04/2011: Viking Kubb Tornooi in Sint-Lambrechts-Herk. Op paasmaandag vindt in Sint-Lambrechts-
Herk een Viking-Kubn-tornooi plaats. Velen zullen de wenkbrauwen fronsen bij het lezen van deze naam. 
Viking Kubb is een vrij nieuw spel afkomstig uit Zweden. Tijdens een wedstrijd is het de bedoeling om de 



pionnen van de tegenstander om te gooien met houten stokken. Het spel wordt buiten gespeeld op een 
vlak speelveld van in principe vijf bij acht meter, meestal op gras. Op dit tornooi kunnen groepen van3 tot 
6 spelers deelnemen. Inschrijven en meer info kan je bekomen bij 0497578773 of bartvendrix@telenet.be 
Maximum 20 ploegen zijn toegelaten. 
      
10/06/2011: Seizoensafsluiter bal@herk . met 2 speciale groepen: Vers Fruit en Griebo Dansinitiatie vanaf 
20 uur - Bal vanaf 21u15 - inkom 8 euro/6 euro Meer info: www.folkinlimburg.be. 
 
11/06/2011 Feest van de Kluizenaar in Bolderberg: Op zondag 19 juni 2011 organiseert vzw Toerisme het 
‘Feest van de Kluizenaar’. Michel Verdonck, voorzitter van vzw Toerisme verplaatst zich in de persoon van 
de allereerste kluizenaar Lambert Hoelen en vertelt zijn verhaal tijdens een begeleide wandeling door de 
bossen van Vogelsanck. Daarbij kan ook een bezoek aan de gerestaureerde Kluis niet ontbreken. Aan de 
hand van een aangename wandeling langs de voornaamste bezienswaardigheden van Bolderberg vertelt 
de kluizenaar over zijn lotgevallen, het boeiende verhaal van de mooie Cristina en de plotse  
ingeving voor het oprichten van een kluis. www.toerisme.heusden-zolder.be  om 14u30 aan de parking 
ter hoogte van rotonde in Bolderberg. 2,5 euro. 
 
19/06 tot en met 04/09/2011: Gebakken vroomheid in Limburg. Het gemeentemuseum Weert, locatie 
van Horne, organiseert een expositie van religieus aardewerk. De expositie start met een dag waarop 
bezoekers hun eigen religieus aardewerk kunnen laten taxeren. In veel Limburgse huisgezinnen was 
vroeger een plaats vrijgemaakt voor deze producten. Tussen 1860 en 1960 zijn deze door een  
aantal toonaangevende Limburgse bedrijven gefabriceerd. Particuliere verzamelaars die behalve passie 
vooral ook over kennis van zaken beschikken hebben in een periode van 30 jaar indrukwekkende 
collecties vergaard. Volgens hen mogen we trots zijn op wat in Limburg is gepresteerd op het gebied van 
religieuze volkskunst. Locatie: Gemeentemuseum, Markt 7 in Weert - locatie zaal Jacob Van Horne - open  
dinsdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en op afspraak - toegang is gratis. 
 
26/06/2011: Lilse Molen open voor publiek. Bezoek aan de inwerking zijnde Lilse Molen met vakkundige 
uitleg van vrijwillige molenaars. Er is ook een molenfietstoer, vertrekkend aan de molen (ism Pasar) 
Locatie: Windmolenstraat in Sint Huibrechts lille (Neerpelt) - van 10 tot 17 uur - gratis - meer info 
011/648847. 
 
26/06/2011: Themawandeling in Kermt (Hasselt). Een toeristische gids leidt je op zondag 26 juni door de 
deelgemeente Kermt. Tijdens de ongeveer twee uur durende tocht kom je meer te weten over onder 
andere de kerk, de resten van het vroegere kasteel, het kerkhof, Tenhove en het ‘Grienskapelleke’. 
Reserveren is verplicht op 011/239540 - toerisme@hasselt.be Vertrek: OC Kermeta, Diestersteenweg 204 
Kermt - deelname 2 euro (1 euro Uitpas) - 12 jaar is gratis.   
 
18/09/2011: Zeepkistenrace in Wellen. De Landelijke Gilde Wellen organiseert op zondag 18 september 
2011 een zeepkistenrace in de Kukkelbergstraat en in de Appeystraat. Na de testen en de keuring gaan de 
waaghalzen van start. Er zijn ook prijzen voor de meest creatieve deelnemer en de grootste pechvogel. 
Wellen: Kukkelbosstraat en Appeystraat.  
 
17-18/09/2011: Kuringen, artistiek in beeld. De Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen, de vzw Herckenrode 
en de Erfgoedcel Hasselt organiseren een tentoonstelling ‘Kuringen, artistiek in beeld’ in het poortgebouw 
van de abdij van Herckenrode. - van 10 tot 18 uur - toegang is gratis  
      
19 en 26/09/2011: Open volksdansnamiddagen in Sint Truiden. De formule van de twee 
volksdansnamiddagen in 2010 die het midden hielden tussen een dansnamiddag en een cursus, waarbij 
een bloemlezing aan dansen uit de vorige cursussen van de ‘Vereniging der Limburgse Volkskunstgroepen’  
werd geprogrammeerd viel blijkbaar bij velen zodanig in de smaak dat de formule nog eens wordt 
herhaald, uiteraard met een ander programma. Er wordt gekozen voor de maandagen 19 en 26 
september van 14 tot 17 uur in de zaal van Pierlala, Oud Atheneum in de Zoutstraat in Sint-Truiden (dit  
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is halverwege het Station en de Markt) We hopen op zeker zoveel volk als vorig jaar. De cursus is gratis. 
Een CD, of cassette en een dansbundeltje zullen beschikbaar zijn. Meer info: 011/684722 of E-mail: 
eugeen.sheeren@base.be. 
 
23/09/2011: Voorstelling boek ‘Limburg siert en viert’. 0ssen, huwelijksverjaardagen, ooievaars, 
voordeuren .. in Limburg zie je geregeld versierde voortuintjes. Het Limburgs Volkskundig Genootschap 
heeft dit fenomeen een jaar lang onderzocht. Interviewers trokken op pad om getuigenissen te 
inventariseren. De drive achter vele versieringen is: wij willen een feestje. Limburg toont zo hoe sterk het 
sociale weefsel van buurten, families en verenigingen is. Goed nieuws hierbij: deze gebruiken zijn niet met 
verdwijnen bedreigd. Integendeel. Dit alles is nu verzameld in een mooi fotoboek: Limburg siert en viert, 
een eigen uitgave van het Limburgs Volkskundig Genootschap Het boek zelf kost nu 10 euro  
(verzendingskosten inbegrepen) Je kan het bestellen via E-mail bij willy.remans@telenet.be - meer info 
gsm 0478/273228 of door het storten van dit bedrag op rek nr BE64 4569 5892 5152 - van  
het Limburgs Volkskundig Genootschap. 

 
 
23/09/2011: Schatgraven in het filmarchief . Het is onmogelijk om de geschiedenis van de 20ste eeuw te 
bestuderen zonder aandacht voor deze bron. Tijdens deze themadag rond historisch documentair 
filmmateriaal schetsen filmmakers en instellingen hun activiteiten en plannen. Org: Interlimburgs 
Volkskundig Samenwerkingsverband ( IVOS) in samenwerking met de Provincie Belgisch en Nederlands 
Limburg. Datum: 23 september in het provinciehuis in Hasselt Ook de digitalisering van het filmaanbod 
van het project Limburg in klank en beeld van Heemkunde Limburg komt aan bod. Aansluitend om 16 uur 
wordt het boek ‘Limburg viert en siert van het Limburgs Volkskundig Genootschap voorgesteld. 
      
25/09/2011: Geleid bezoek Abdijsite Herkenrode. Zesde themawandeling op zondag 25 september om 14 
uur - vertrek aan het poortgebouw van de abdijsite in Herkenrode - wandeling onder leiding van 
toeristische gids duurt 2 uur Reserveren is verplicht op 011/239540 of toerisme@hasselt.be - deelname: 2 
euro per persoon (1 euro met Uitpas - kinderen tot 12 jaar is gratis) 
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25/09/2011: Molenfeesten in As. Op zondag 25/09 vanaf 13u30 in de molenweide, tentoonstelling van de 
kunstwerken van de leerlingen van het zesde leerjaar en onthulling van kunstwerk - aansluitend volksfeest 
met oude volks- en kinderspelen - locatie: Molenweide aan ‘t Mieleke, Andre Dumontlaan in As - Gratis  
      
25/09/2011: 120 jaar Sevenmolen in Kaulille. Kaulille viert 120 jaar Sevenmolen - van 14 tot 18 uur is de 
windmolen te bezoeken - Demonstraties en tentoonstelling. 
    
   
      
01/10/2011: Studiedag Heemkunde Limburg. Onderzoek naar alledaagse leven - studiedag voor 
heemkundige kringen. Hoe onderzoek je het alledaagse leven uit een periode waarover (bijna) niemand 
nog kan getuigen? Het jaar 1913 vormt het uitgangspunt voor een project rond alledaagse leven, waarbij 
je erfgoed zelf kan laten spreken: foto’s, prenten, brieven, documenten, voorwerpen .. Hoe je zoiets 
concreet aanpakt verneem je op deze studiedag. Meer info op www.heemkunde-vlaanderen.be  
      
01/10/2011: Oproep voor tentoonstelling over Hasseltse kermis.. Zie ik je aan de rups? Heel wat 
Hasselaren hebben mooie en leuke herinneringen aan de septemberkermis in hun stad. Voor een 
tentoonstelling in het najaar 2013 zoeken het Stadsmus en het stadsarchief van Hasselt documenten, 
foto’s en memorabilia van de Hasseltse kermis. Heb je (bewegend) beeldmateriaal van je nichtje obbe 
rups, van parrain enne calypso, van marraine of bobonne enne zwiekskes, of een klasfoto in Cirque De 
Muynck. Laat het dan weten. Info bij Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 Hasselt tel 011/239890 of E-
mail: hetstadsmus@hasselt.be 
 
02/10/2011 t/m 08/01/212: Tot hier en terug - Burentwisten tussen Hasselt en Zonhoven. Vijf? jaar lang 
vochten Hasselt en Zonhoven om het heidegebied dat hen verbindt. De ruzie zorgde voor de nodige 
gewapende confrontaties, vernietigen van eigendommen en dure processen. Daarbij wilde iedereen zijn 
zeg hebben over het stukje Kempische grond: de beide gemeenten, de prins-bisschop van Luik en ook de 
heer van Vogelzang. In het begin van de 20ste eeuw werd de grond verdeeld. Hierover loopt een 
boeiende tentoonstelling in het Stadsmus Hasselt en in het Oud Gemeentehuis in Zonhoven. De 
tentoonstelling is gratis te bezoeken. Info: 011/239890 of 011/602619. 
           
02/10/2011 tot en met 08/01/2012: 3 Generaties jeneverstokers in Hasselt . Smeets is al 90 jaar een sterk 
merk in Limburg, Vlaanderen en ver daarbuiten. Deze tentoonstelling vertelt het boeiende verloop van de 
ontwikkeling van de firma Smeets en van zijn drie generaties stokers: vader Gerard, zijn zoon Louis en 
kleinzoon Jo. Elke periode door een generatiewissel. De rode draad is hete verhaal van handel drijven, van 
nieuwe producten en markten ontwikkelen, van bouwen en verbouwen, maar ook van successen en 
tegenslagen. De tentoonstelling brengt een veelheid aan diverse getuigenissen en familie- en 
bedrijfsfoto’s en illustreert vooral de ontwikkelingen in het productenaanbod en de commerciële  
promotievoering. Locatie: Jenevermuseum Hasselt, Witte Nonnenstraat - open van dinsdag tot zondag 
van 10 tot 17 uur - Inkom 4,50 euro (borrel inbegrepen) Volledige info: 011/239860 - 
jenevermuseum@hasselt.be   
 
9 t/m 23/10/2011: Fototentoonstelling Sint Lambrechts Herk vroeger en nu. in zaal Elckerlyc, 
Pastorijstraat 4 in St Lambrechts Herk - van maandag tot zaterdag van 14 tot 18 uur, zondag van 10 tot 18 
uur. In de rand: Rondleiding religieus erfgoed in de Sint-Lambertuskerk op donderdag 29  
september om 19u 30 en op zondag 2 oktober om 10u45  
 
15/10/2011: Volksdansfeest Pierlala - Sint Truiden. Op 15 oktober organiseert de volkskunstgroep Pierlala 
uit Sint-Truiden een volksdansfeest in de parochiezaal van tuinwijk (of te Nieuw Sint-Truiden); 
Grevensmolenweg aan de kerk en dit om 20 uur. Het volksdansprogramma zal zo algemeen mogelijk 
gehouden worden, zodat iedereen aan zijn (haar) trekken kan komen. Dansvoorstellen zijn welkom bij 
eugeen.sheeren@scarlet.be of op het nummer 011/684722. 
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30/10/2011: Geleid bezoek aan Herk. Themawandeling op zondag 30 oktober om 14 uur - samenkomst 
om 14 uur op de parking van het OC Elckerlyc, tegenover de kerk in St-Lambrechts-Herk. Reserveren is 
verplicht - duur wandeling 2 uur - info tel 011/239540 of toerisme@hasselt.be Vergoeding gids: 2 euro 
per persoon, 1 euro met Uitpas en tot 12 jaar gratis. 
      
 
 
04/11/2011: bal@herk met Kay Habets, Toon Van Mierlo en Naragonia. Op vrijdag 4 november opnieuw 
bal@herk in de Markthallen van Herk-de-Stad met Kay Habets (draailiertalent uit Nederlands Limburg) 
Toon Van Mierlo en het Naragonia Quartet. Om 20 u is er dansinitiatie met Leen Devyver; nadien 
bal@herk De inkom is nog steeds 8 euro/6 euro  
      
05/11/2011: Naragonia Quartet in Ham. Op zaterdagavond 5 november speelt Naragionia Quartet nog 
een keertje in Limburg, ditmaal een intiem concert in Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham - meer 
info 013/671373 - inkom 10 euro- concert vanaf 20u30  
      
06/11/2011: Een gratis tour langs logementshuizen in de Mijnstreek. Op zondag 6 november organiseert 
de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed - ter gelegenheid van de lancering van het boek ‘Op Logement’ een gratis 
bustour langs logementshuizen in de mijnstreek. Voor alleenstaande mijnwerkers die alleen naar Limburg 
kwamen vormden de logementshuizen een mogelijkheid om goedkoop te kunnen wonen in de buurt van 
de mijn. Nu, tientallen jaren na de sluiting van de mijnen vroeg de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zich af wat 
met deze logementshuizen is gebeurd. De een blijkt een boksclub geworden, de ander een hotel, weer 
een ander heeft een herbestemming als moskee of kerk gekregen en enkele dienen nog altijd als 
logementshuis voor alleenstaanden. De tour wordt voorafgegaan door een receptie en een lezing met 
historisch en recent beeldmateriaal. De Erfgoedcel biedt deze namiddag gratis aan, maar inschrijving is 
verplicht (ten laatste op 27 oktober) bij lidia@mijnerfgoed.be of op het nummer 089/811449.  
Vertrekpunt aan Cafe Baia, Noordlaan 42 in Genk - Timing: van 13 tot 18 uur. Het boek kost 8 euro en is 
ook los van de tour te bestellen. 
      
11/11/2011: Fort Leopold in de kijker. De Diestse Gidsenbond organiseert een pen dag in Fort Leopold. - 
vanaf 10 uur toegang is gratis - info: 013/353274. 
      
11 en 18/11/2011: Kerstvertellingen. Tijdens deze koude winterdagen is er niets gezelliger dan samen te 
luisteren naar oude kerstverhalen, vol heimwee en weemoed. Ann Neuts neemt je mee in de sfeer van 
kerst, zoals Ernest Claes dit zo mooi kon verwoorden. Locatie: Stadmuseum De Hofstadt,  
Grote Markt in Diest aanvang: 10 uur - meer info 013/353209 - toegang 2 euro. 
      
22/11/2011: Dialectavond Velde As. Op dinsdag (dieënsdig) 22 november om 19u30 (hawf acht ‘s aoves) 
organiseert Veldeke As (kommeteit vier ‘t behawd en gebrijk van Plat Assers) een dialectavond in de Sint 
Aldegondiskerk in As Spreker: Jos Snijkers over ‘Landschap en natuur in As’ (landsjap en nateer èn As) Na 
de pauze: Natuurgedichten  (nateergedichte) van Constant Mardaga en filmbeelden over de natuur 
filmbeelde ieëver de nateer) in As (gemaakt door André Vincken) - inkom (aontree): 1 euro Org: Sint-
Aldegondiskering en de Gemeentelijke Cultuurdienst. Meer info Felix Bergers O89/356420 - 
www.veldeke-as.be .  
 
 
 
03/12/2011 t/m 28/01/2012: Expo Kerstkaarten. Tijdens de donkerste dagen van het jaar kiezen we de 
mooiste kaarten om elkaar het beste te wensen. We maken tijd om Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig 
Nieuwjaar eigenhandig te schrijven of noteren een meer uitgesproken wens met een sterke of 
persoonlijke boodschap op onze kaart. Dat doen we al generaties lang, maar schrijven we nog steeds 
hetzelfde als vroeger? En lijken de postkaarten van vroeger op die van nu? Warme wensen voor de 
koudste dagen neemt je mee langs honderd jaar kerstkaarten en nieuwjaarswensen en laat je kennis 
maken met tradities en gewoontes, met prachtige afbeeldingen en mooie woorden. De tentoonstelling is 



gebaseerd op de rijke collectie van Trees Demeulemeester. Van Zaterdag 3 december tot en met zaterdag 
28 januari in de Proc. Bibliotheek in Hasselt - ma/vr 10-19 u/za 10-16u - toegang is gratis - info: 
011/295900 - www.limburg.be/pbl.     
           
08/12/2011 tot en met 08/01/2012: Kersttuin. Van 18 tot 21 uur op de Lindestraat 21 in Stevoort 
(Hasselt): verlichte kersttuin, waar meer dan 45000 lichtjes sprookjesachtig schitteren, waar de Kerstman 
je begroet vanuit een echte arreslee, getrokken door twee levensgrote rendieren. Open tot 08/01/2012. 
Toegang is gratis. 
 
11/12/2011: Kerstconcert in Lommel. Kerstconcert van koor Sint-Cecilia en volksmuziekgroep Rustling 
Care - in de decanale kerk van Lommel om 15 uur - tickets 5 euro.  
      
15/12/2011 tot en met 01/03/2012: Schuttersfeest heeft 1200 vrijwilligers nodig. Het officiële startschot 
voor de voorbereidingen voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest is nog maar pas gegeven, of schutterij 
Sint-Harlindis en Relindis van Ellikom organiseerde al een informatiemoment voor verenigingen die willen 
meewerken aan het OLS op 1 juli 2012. ‘Liefst 75 verenigingen uit Meeuwen-Gruitrode, daagden op. Wij 
zijn bijzonder blij met deze goede opkomst. Dit geeft weer een bijzondere motivatie om een schitterend 
volksfeest uit te werken’ zegt OLS voorzitter Lode Ceyssens. Om alles in goede banen te leiden zijn er 
1200 vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers dienen zich voor 1 maart in te schrijven. Meer informatie via 
www.OLS2012.be. 
      
tot 18/12/2011: Kerstsfeer in keizerszaal in Sint-Truiden. In de Keizerszaal van de abdij loopt een 
tentoonstelling van merkwaardige kerststallen. De Hasseltse professor Jos Wilmots (78) geboren 
Truienaar, blijft jaarlijks het publiek verrassen met merkwaardige kerststallen, die hij verzamelde op zijn 
bezoeken aan diverse Europese steden. Wilmos heeft altijd een voorliefde gehad voor Kerstmis en de 
kerstsfeer en als docent of gastspreker leerde hij in vreemde steden plaatselijke kersttradities  
kennen. Hij bracht authentieke stukken uit die regio’s mee. Ook zijn studenten die jaarlijks zijn 
zomercursussen in Hasselt volgden, vulden zijn collectie aan. In totaal bracht hij meer dan honderd 
kerststallen en kerstversieringen samen. Voor de 4e keer nodigde de Stichting Abdij, Stad en Regio en het 
stadsbestuur stadsgenoot Wilmots uit om een selectie tentoon te stellen. Dit jaar zijn het kerststallen en  
voorwerpen uit het Ertsgebergte, een zilvergebergte op de grens met de Duitse deelstaat Sachsen en 
Tsjechië. De tentoonstelling loopt tot zondag 18 december van 13 tot 18 uur (zaterdag van 10 tot 18u) 
maandag gesloten. 
      
18/12/2011: Kerstvertellingen .. als donkere dagen nog langer duren. Als donkere dagen nog langer 
duren, verlangen we naar vriendschap en warmte, als het gaat sneeuwen... misschien is het dan tijd om 
samen te luisteren naar verhalen van vroeger voor mensen van nu. Tijdens deze koude winterdagen is er 
niets gezelliger dan samen te luisteren naar oude kerstverhalen, vol heimwee en weemoed. Ann Neuts, 
Jos Lenaers en Leon Op de Beeck nemen je mee in de sfeer van Kerst zoals Ernest Claes dit zo mooi kon 
verwoorden. Locatie : Stadsmuseum, Grote Markt 1 in Diest - op zondag 18 december om 15 uur (max. 1 
uur) - inkom 2 euro - info 013/353274 
      
Tot en met 30 december 2011: 170 kerststallen in Aldegondiskerk.. Het is een niet-alledaags zicht in de 
Sint-Aldegondiskerk dezer dagen. Het kerkje is immers gevuld met zo’n 170 kerststallen. ‘Ongeveer de 
helft van mijn verzameling’ zegt Toontje Gilissen uit Wimmertingen, die al zijn hele leven kerststallen 
verzamelt. Alles begon toen ik op 7 jaar mijn eerste eigen kerststal kreeg. Mijn tante werkte in een hotel 
in Gent en had er eentje voor mij meegebracht. Dat is nog steeds mijn meest dierbare kerststal, hij staat 
thuis onder de kerstboom. Vanaf toen ben ik op elke rommelmarkt of in elk land waar ik kwam op zoek 
gegaan naar kerststallen. Het is een verzameling die nooit stopt. Mijn dochter reist veel en zit op dit 
ogenblik in Cambodja. Ik ben er zeker van dat ik bij mijn volgende verjaardag of vaderdag een stalletje van 
daar zal krijgen. Een van de mooiste vind ik die uit Tsjechië, meegebracht door een kennis. De 
tentoonstelling is open tot 30 december - op vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur. Maandag 26 december is de expo open van 14 tot 18 uur. 
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25/12/2011: Kerstliederen met ‘t Kafkoor. Op zondag 25 december treedt ‘t Kafkoor op in de 
parochiekerk van Stal.  Samen met de aanwezigen worden gekende oude Vlaamse Kerstliederen gezongen 
tijdens de kerstviering.  Vanaf 19u15 worden de eerste liederen ingezet. Iedereen is welkom. 
      
24-25/12/2011: Traditioneel kerstspel in openlucht. Op de Nieuwstraat, waar vorige jaar de Regina-
Paciskerk van Lutselus op kerstnacht instortte, spelen de parochianen zowel op kerstavond 24 december 
om 19u als op kerstdag 25 december om 17 uur hun traditioneel kerstspel in openlucht. De toegang is 
gratis en het spel duurt goed 20 minuten. 
      
Tot en met 28/01/2012: Hartverwarmende kerst- en nieuwjaarskaarten-tentoonstelling. Nog tot eind 
januari 2012 kun je je in de Provinciale Bibliotheek, Martelarenlaan in Hasselt helemaal onderdompelen in 
een winterse sfeer. Nee, we zetten de verwarming niet lager. We tonen je veel liever een selectie 
prachtige kerst- en nieuwjaarskaarten. ‘Warme wensen voor de koudste dagen’ neemt je mee langs 
honderd jaar kerstkaarten en nieuwjaarswensen en laat je kennismaken met tradities en gewoontes, met 
prachtige afbeeldingen en mooie woorden. De tentoonstelling en het gelijknamige boek - een uitgave van 
het Davidsfonds in redactie van Majke Jongen - zijn gebaseerd op de rijke collectie van Trees 
Demeulemeester. Tijdens de donkerste dagen van het jaar kiezen we de mooiste kaarten om elkaar het 
beste toe te wensen. We gaan op zoek naar een kaart die iets vertelt over ons en over de ontvanger, over 
Kerstmis en Nieuwjaar, over de wereld en de mensen. We maken tijd om Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig 
Nieuwjaar eigenhandig te schrijven of noteren een meer uitgesproken wens met een sterke of 
persoonlijke boodschap op onze kaart. Dat doen we al generaties lang, maar schrijven we nog steeds 
hetzelfde als vroeger? En lijken de postkaarten van vroeger op die van nu? De tentoonstelling  
loopt nog tot en met 28 januari tijdens de openingsuren van de Bib. Toegang is gratis - Meer info op 
www.limburg.be/pbl.  
      
26/12/2011: Bedevaart naar het heilig Paterke. Wie zin heeft om maandag 26 december met Okra, KAV 
en KWB Lutselus mee op bedevaart naar het heilig Paterke in Hasselt te gaan, moet om 16u aan het 
Mariabeeld, waar vroeger de kerk van Lutselus stond, verzamelen. Meewandelen kan gratis. Afsluitend is 
er om 18u30 een misviering in de Minderbroederskerk. 
      
26/12/2011: Kolenspoor laat kersttrein uitrijden. Het kolenspoor laat de kersttrein weer uitrijden op 
maandag 26 december. Vertrek om 14u aan het station van As. Onderweg krijg je een borreltje of warme 
choco. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 7. Meer info: info@kolenspoor.be of 089/622867. 
 
30/12/2011: KERSTbal@herk in de markthallen. Op vrijdag 30 december kerstbal@herk in de markthallen 
van Herk-de-Stad met Purkwapa en Snaarmaarwaar. Purkwapa is een jonge 4-koppige band uit het 
Gentse: deze jonge band kleurt buiten de kadertjes van de traditionele folk door diverse muzikale 
invloeden te laten inwerken op hun repertoire. Ze deinzen er niet voor terug om te experimenteren met 
melodieën ,klanken en ritmes. In het hoofdprogramma Snaarwaarwaar: met hun mix van eigen nummers 
en traditionele tunes spreken ze een erg breed publiek aan. Om 20u dansinitiatie met Anita - vanaf 21u 
bal - inkom 8 euro (6 euro voor studenten en leden van Muziekmozaïek). 
  



2012 
 
3/01/2012: Folkdanslessen in Herk-de-Stad. Op vrijdag 13 januari starten er weer folkdanslessen in Herk-
de-Stad in de Markthallen - De lessen voor beginners gaan door van 19 tot 21 uur, de gevorderden komen 
aan beurt van 21 tot 23 uur. Meer info en inschrijvingen op www.frissefolk.be.  
 
01/01/2012: Gezocht - Water vroeger, nu en later. Gezocht: historische foto’s van kleine waterlopen in 
Hasselt: de Slangebeek, de Busselkesbeek of de Miezerikbeek. Het materiaal kan binnengebracht worden 
bij de Erfgoedcel in Hasselt; het wordt meteen ingescand en je kan het terug meenemen. De Erfgoedcel 
wil de verdwenen waterwegen terug in het straatbeeld brengen en deze geschiedenis zo volledig mogelijk 
maken op www.hasel.be Meer info: 011/239087 of anke.souvereyns@hasselt.be 
      
27/01/2012: bal@herk met Yirca en Baila Tocamos. Dansinitiatie vanaf 20 u - bal om 21u15 in de 
Markthallen in Herk-de-Stad Inkom 8 euro (studenten en leden Muziekmozaiek 6 euro) Meer info: 
www.folkinlimburg.be 
 
03/02/2012: Bevrijding door de Canadezen en boekvoorstelling in Wimmertingen. 15u15: Canadese 
bevrijders rijden Wimmertingen binnen en maken een tocht door de parochie. 16u: voorstelling van boek 
‘Oorlogsgebeurtenissen in Wimmertingen door Toontje Gilissen - in ontmoetingscentrum ‘De Wimbert’. 
Tentoonstelling van foto’s, documenten, en materiaal uit de beide wereldoorlogen tot 18 uur - inkom 2 
euro  
 
24/02/2012: bal@herk met Trio Corinne Renaud en Thomas Hoste. in de Markthallen in Herk-de-Stad - 
dansinitiatie vanaf 20u met Rafael en Nele - Folkbal vanaf 21u15 Inkom 8 euro (studenten en leden 
Muziekmozaiek 6 euro) Meer info: www.folkinlimburg.be. 
 
25/02/2012: Volksdansinstuif in Opglabbeek. Een avond lang samen dansen op internationale en 
Israëlische dansmuziek, op basis van verzoekjes. Zaterdag 25 februari vanaf 20 u in zaal Vona, 
Hoevekerkweg 7 in Opglabbeek. Inkom 4 euro (vvk 3 euro Meer info: 0479/944965 - org: Werelddans 
Opglabbeek 
      
26/02/2012: Oorlogswandeling in Wimmertingen. Op 16 plaatsen in de parochie wordt halt gehouden om 
te vertellen wat er daar gebeurde tijdens oorlog. Soep bij de aankomst - deelname 2 euro Vertrek aan de 
Sint-Niklaaskerk om 14 u. 
 
03/03/2012: Workshop ‘Het dagelijkse leven - Geen alledaags verhaal. Hoe onderzoek je het alledaagse 
leven van de gewone m/v uit een periode waarover niemand meer kan getuigen? Hoe kun je erfgoed 
(foto’s, prenten, brieven, krantenartikels, voorwerpen ..) uit de periode 1900 - 1918 laten spreken? Welke 
nieuwe kijk op het dagelijkse leven van de gewone m/v kunnen ze je geven? Hoe pak je het concreet aan? 
Een studiedag hierover vindt plaats in de Abdijsite van Herckenrode op zaterdag 3 maart 
 
04/03/2012: Oorlogstentoonstelling in Wimmertingen. Tentoonstelling in ontmoetingscentrum ‘De 
Wimbert’ van 14 tot 18 uur - inkom 2 euro. 
     
16/03/2012: bal@herk met Folk en Stock en Les Zéoles (Fr). in de markthallen in Herk-de-Stad 
Dansinitiatie om 20 uur - Folkbal vanaf 21u15 Inkom 8 euro (studenten 6 euro) Meer info: 
www.folkinlimburg.be 
 
29/03/2012: Workshop ‘Het dagelijks leven tijdens WO1’. In deze workshop, die een halve dag duurt, 
staan we enerzijds stil bij actuele tendenzen in het historisch onderzoek naar Wereldoorlog 1 en welk 
bronnenmateriaal er voorhanden is. De nadruk ligt dan vooral op het dagelijkse leven in bezet gebied. 
Anderzijds verkennen we hoe je het thema van de Eerste Wereldoorlog op een kwalitatieve en duurzame 
manier kunt overbrengen naar verschillende doelgroepen. Welke goede voorbeelden zijn er in jouw 
provincie? Wat zijn aandachtspunten? Met welke erfgoedfactoren kan je samenwerken? Eigen ideeën en 
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plannen zijn ook welkom. Locatie: Rijksarchief, Bampslaan 4 in Hasselt vanaf 13 uur - inschrijven is 
verplicht - deelname is gratis - info: 025536063 
 
13/04/2012: bal@herk met ‘Waar is Boris’ en Tom en Aurélie. in de Markthallen in Herk-de-Stad - 
dansinitiatie vanaf 20u - folkbal om 21u15 Inkom: 8 leuro (studenten 6 euro) Meer info: 
www.folkinlimburg.be 
  
15/04/2012: Familiekundedag. Familiekunde Vlaanderen afdeling Limburg en het Geschied en 
Oudheidkundig Genootschap Riemst, organiseert de elfde Genealogische Ontmoetingsdag Limburg op 
zondag 15 april 2012 van 12 tot 18 uur in de zaal onder de Bibliotheek, Paenhuisstraat 13 in Riemst. Je kan 
er kennismaken met de heemkundige kringen van Limburg en opzoekingswerk doen rond stambomen en 
familiekunde 
      
20/04/2012: Reuzencultuur in Limburg. Op vrijdag 20 april vindt in het Limburgs Museum in Venlo een 
themadag plaats over een typische cultuurverschijnsel in onze gewesten. Reuzen zijn eeuwenoud en toch 
springlevend. Optochten van reuzen kunnen genieten van een grote belangstelling. Reuzen dagen ook op 
bij belangrijke gebeurtenissen en hoogwaardigheidsbekleders zijn vaak peter of meter van de plaatselijke 
reus. Dit onderstreept hun belang voor de lokale gemeenschap. Het inschrijvingsgeld bedraagt 19,50 euro 
(inclusief lunch en documentatiemap) bedrag over te maken op rek 31O-1604158-58 tnv Het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur in Utrecht. Meer info: E. Tielemans 0031/(0)773522112. 

 
Foto Willy Remans: Reuzenstoet in Genk 
 
29/04/2012: Op expeditie in C-Mine. Op zondag 29 april vindt de officiële opening plaats van de C-Mine 
expeditie. Dit is een belevingsparcours in de mijngebouwen van Winterslag. De tocht gaat door 
ondergrondse gangen en onderweg kom je interactieve installaties tegen. Het parcours eindigt met een 
uitzicht over de regio op de 60 meter hoge schachtbok. Op het C-Mine plein kan je nagenieten met een 
drankje en een hapje. Meer info: www.mijngenk.be of 089/654490  
 
01/05/2012: Water vroeger, nu en later - Fietsen en wandelen langs water in Hasselt. De hele zomer lang 
brengen grote fotopanelen je langs fiets- en wandelroutes en vertellen ze je meer over het watererfgoed 
van de stad Hasselt. De brochure voor de wandelroute - die je ook individueel kan doen is verkrijgbaar via 
de website www.erfgoedcelhasselt.be (vanaf 14 mei). Ze worden ook te koop aangeboden bij Toerisme 
Hasselt. 

http://www.folkinlimburg.be/


 
01/05/2012: PIT opent je ogen in Haspengouw. Haspengouw is een typisch cultuurlandschap, gevormd 
door de eeuwenoude interactie tussen mens en natuur. Z33, het Hasselts Huis voor Hedendaagse Kunst, 
plaatst onder de noemer ‘pit’ kunst in open ruimten. Het project, dat zich concentreert op het religieuze 
erfgoed, het agrarisch-economisch landschap en het cultuurhistorisch erfgoed van de regio, is even 
prikkelend als uitdagend. De kunstwerken nodigen passanten en bezoekers uit om anders naar de 
omgeving te kijken. In dit landschap schuilen immers veel verhalen en andere sporen die niet altijd 
gemakkelijk te herkennen of te ontcijferen zijn. Meer info over ‘Pit’ vind je op www.z33/be U kan ook 
terecht in Toerisme Borgloon, Markt 3840 Borgloon - tel 012/673653 of toerisme@borgloon.be. 
      
06/05/2012: Teutenmarkt in Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt). Nu zondag 6 mei is het opnieuw 
Teutenmarkt op het gezellige dorpsplein in Sint Huibrechts-Lille. Op deze editie mogen we 17 
standhouders ontvangen en is het thema ‘fietsen’. Met deze Teutenmarkt willen we lokale en 
seizoensgebonden producten onder de aandacht brengen en het gebruik ervan promoten. Want niets is 
duurzamer dan natuurproducten van eigen bodem. In mei kan je onder andere terecht voor verse 
aardbeien, ambachtelijk gebakken brood en gebak, heerlijke chocolade en ijs en allerlei fietsonderdelen 
en accessoires van lokale handelaars. De Teutenmarkt vindt plaats van 9 tot 12 uur. Meer info 011/80974  
 
12/05/2012: Draaiorgelfestival in Lommel. Op zaterdag 12 mei zullen in het stadscentrum en in de 
winkelstraten de geluiden van orgels klinken. Deze instrumenten worden dan tijdens het Internationaal 
Draaiorgelfestival bespeeld van 13 tot 17 uur. Slotconcert om 17u30 op het kerkplein. Tussen de 12 
deelnemers zitten Belgische en Limburgse kampioenen. meer info: www.mechamusica.be of 
www.lommelwinkelt.be. 
 
      
15/05/2012: Vrijwilligers motiveren en begeleiden in lokale erfgoedverenigingen. Studiedag over 
vrijwilligerswerk in de erfgoedsector. Tijdens de interactieve voordracht krijg je concrete tips om mee aan 
de slag te gaan. Er worden ervaringen uitgewisseld tijdens rondetafelgesprekken. Een aantal lokale 
erfgoedverenigingen leggen uit hoe zij te werk gaan. Op het einde van de avond maak je een actieplan om 
je eigen vrijwilligersbeleid aan te pakken. Op dinsdag 15 mei van 19 tot 22 uur in Open Circuit, Huis Hoste 
- Koningin Astridlaan 83 in Hasselt. Inschrijven op voorhand is verplicht - deelname is gratis - inschrijven 
en meer info op : daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of 015/205174. 
 
19/05/2012: Gouwdag Heemkunde Limburg. In het raam van de vieringen rond 950 jaar Dilsen zal op 
zaterdag 19 mei de Geschied- en Heemkundige Kring Dilsen gastheer zijn voor de 37ste gouwdag met als 
thema ‘Vrome Vrouwen’. In de voormiddag zijn er referaten van Herman Jansen en Katrien Houbey.  
Namiddag staan een bezoek aan eht oude Dilsen en de geitenboerderij  
Ommersteyn op het programma. Meer info: Marleen Paumen 0496/129057  
of marleenpaumen@telenet.be. 
   
26/05/2012: Folkbal ism Folk in Limburg. 20u optreden van de jonge groep Ariald - Hoofdact nadien met 
Cecilia - tgv Pinksterfestival in de Feesttent van het Kasteel Schoonbeek-Beverst - gratis toegang.        
 
27/05/2012: Geleide rondwandeling Oud Kerkhof Hasselt. In het kader van de Week van de 
Begraafplaatsen (26-27 mei 2012)organiseert Toerisme Hasselt een geleide wandeling op het Oud 
Kerkhof. De gids zal uitleg geven over de geschiedenis van het begraven in het algemeen en van het 
begraven in Hasselt. Tijdens de wandeling maakt u kennis met de ‘funeraire’ architectuur in de 19e 
eeuwse parkbegraafplaats, die beschermd is als monument. Afspraak om 14 uur aan de ingang van het 
Oud Kerkhof op de Kempische steenweg. Deelname in kosten 2 euro (met Uitpas 1 euro) Vooraf 
inschrijven is vereist Meer info 011/239540 of toerisme@hasselt.be. 
 
27/05/2012: Geleide wandeling Oud kerkhof in Hasselt. Geleid bezoek in kader van de Europese week van 
de Begraafplaatsen. Start om 14 uur aan de ingang van het kerkhof - Deelname in de kosten: 2 euro (1 

mailto:toerisme@borgloon.be
http://www.lommelwinkelt.be/
mailto:marleenpaumen@telenet.be
mailto:toerisme@hasselt.be


euro met Uitpas - Inschrijven is noodzakelijk via Dienst Toerisme Hasselt tel 011/239540 of 
toerisme@hasselt.be.     
      
26/05 tot 3/06/2012: Week van de begraafplaatsen. Tussen zaterdag 26 mei en zondag 3 juni 2012 heeft 
in Brussel en in Vlaanderen de week van de Begraafplaatsen plaats en dit voor de tiende keer. In Hasselt 
wordt op zondag 27 mei een geleid bezoek aan het Oud Kerkhof georganiseerd. De gids zal in de centrale 
kapel - die ingericht is als een informatiecentrum - uitleg geven over de geschiedenis van het begraven in 
het algemeen en van het begraven in Hasselt. Tijdens een wandeling maakt u kennis met de funeraire 
architectuur in deze 19e eeuwse parkbegraafplaats. - vanaf 14 uur aan de ingang van het kerkhof op de 
Kempische steenweg – deelname kosten 2 euro (met Uitpas 1 euro) vooraf inschrijven is noodzakelijk. tel 
011/239540 of toerisme@hasselt.be. 
 
03/06 tot 04/11/2012: Alcohol in de 19e eeuw. Tentoonstelling in het Nationaal Jenevermuseum, Witte 
Nonnenstraat 19 in Hasselt. - van 10 tot 17 u van dinsdag tot en met zondag. Meer info 011/239860 of 
www.jenevermuseum.be.  
 
08/06 tot 26/08/2012: Water vroeger en nu. Met het project ‘Hasselt 20- Water vroeger nu en later’ zet 
de Erfgoedcel Hasselt de stad in het teken van water. Dit verhaal kan je gaan bekijken in een 
tentoonstelling die doorgaat in het Stadsmus. De sfeervolle tentoonstelling is opgebouwd rond 
verschillende onderwerpen, van recreatie tot overstromingen. Ben je benieuwd naar de badcollectie van 
50 jaar geleden? of ben je meer geïnteresseerd in de bouw van kanaalbruggen? Locatie: Stadsmus, Guido 
Gezellestraat 2 in Hasselt - meer info: erfgoedcel@hasselt.be of www.erfgoedcelhasselt.be. 
       
08/06/2012: Laatste bal@herk voor de zomer. Een straffe afsluiter van een straf seizoen. 20u30 eerste 
groep Bal de Loup - om 22u tweede groep Amorroma Vandaag is er geen dansinitiatie. We starten 
onmiddellijk met het volksbal. Inkom 8 euro (6 euro voor studenten). 
             
van 02/06 tot 30/09/2012: Manifesta 
9. Samen met de biënnale van Venetië 
en Documenta in Kassel is Manifesta 9 
de meest vooraanstaande 
kunstmanifestatie van Europa. Deze 
prestigieuze biënnale voor 
hedendaagse kunst strijkt om de twee 
jaar op een andere locatie neer. In 
2012 is dat het hoofdgebouw van de 
mijn in Waterschei. Aangevuld met 
verschillende locaties in Genk. 
Hedendaagse kunst ontmoet erfgoed: 
Manifesta 9 presenteert hedendaagse 
kunstwerken in onverwachte omgevingen. Tijdens deze editie laten 35 hedendaagse kunstenaars zich 
inspireren door de (mijn)omgeving en vereeuwigen ze hun indrukken in nieuwe werken. Door het 
uitzonderlijke decor is er voor het eerst ook aandacht voor historische werken en erfgoed. Manifesta 9 
beperkt zich niet tot de vroegere mijnsite. In heel Genk brengen galeriehouders, kunstenaars, en andere 
partners een artistiek aanbod: van keramist Piet Stockmans tot de studenten van de gerenommeerde 
Media Academie. Meer info: www.manifesta9.org.  
      
09/06 t/m 30/09/2012: Tentoonstelling ‘Rebotteld’. Met ‘Re-botteld’ komt de oude bottelarij in Wellen 
deze zomer opnieuw tot leven. Zo zullen moeder Lydie Vervecken en zoon Pieter-Jan Peeters zorgen voor 
de reïncarnatie van de Sint-Rochusbrouwerij. De kunstenaars vullen de gerenoveerde site opnieuw met 
oude bierflessen, creëren lichtinstallaties, projecties enz.. - van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 21 
uur - info: www.aksi.be/de-bottelarij.  
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15/06/2012: Onderzoeksgids voor vier Haspengouwse steden voorgesteld. Erfgoed Haspengouw 
publiceerde een onderzoeksgids over de geschiedenis van Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren tot 
1796. ‘Iedereen kan aan historisch onderzoek doen zegt Rombout Nijssen, directeur van het Rijksarchief 
van Hasselt en auteur van de onderzoeksgids. Die is vooral bedoeld voor wie onderzoek wil doen naar de 
geschiedenis van de vier Haspengouwse steden. In de gids wordt onder meer een kort historisch overzicht 
gegeven van de bestuurlijke ontwikkeling van de vijftiende tot de achttiende eeuw.  ‘Het klinkt misschien 
vreemd, maar je hoeft echt geen historische bolleboos te zijn om het verleden uit te pluizen benadrukt 
Rombout Nijssen. ‘In de geschiedenis van de vier steden zijn nog veel onderwerpen niet onderzocht, 
terwijl hiervoor goed geïnventariseerde en vlot toegankelijke archieven bestaan. Hoe zat het met onze 
rechtspraak in het ancien regime? Hoe gebeurde de ordehandhaving? Hoe groot was een gemiddeld 
achttiende-eeuwse gezin in Haspengouw? En bestonden er al nieuw samengestelde gezinnen? Het 
antwoord op deze en vele andere vragen ligt voor het rapen in de archieven. Meer info: 
www.erfgoedhaspengouw.be 
 
16/06/2012: Speciale naamdag. Gezocht: Chris, Christel, Christiana, Kristina, Christina, Cris, Cristiane, 
Kristiane, Lut, Lutje, Lutgard, Lutgarde, Lutgart .. In het kader van de Christina en Lutgardis tentoonstelling 
pakken ze in Sint-Truiden op zaterdag 16 juni uit met een speciale naamdag. Is je voornaam afgeleid van 
Christina of Lutgardis? Dan ben je van harte uitgenodigd voor een gratis rondleiding door de 
tentoonstelling in de Begijnhofkerk. Aansluitend kan je genieten op de receptie en krijg je een prachtig 
cadeau. Deze tentoonstelling kadert in de Sint-Trudofeesten 2012. Reserveren is verplicht op 011/701700 
(max. 100 deelnemers) 
      
01-11/07/2012: Tentoonstelling Reuzen in Limburg. Van 1 tot en met 11 juli vormt de bibliotheek van 
Genk het decor van de eerste officiële Reuzententoonstelling. Aan de hand van officiële foto’s, 
documenten en filmpjes wordt niet alleen de levensloop van de reus uit de doeken gedaan, maar ook de 
verfijnde techniek, zijn volkse betekenis en de rol van zijn enthousiaste beschermheren. Kortom de reus 
openbaart zijn identiteit aan het grote publiek. Locatie: Bibliotheek Genk, Stadsplein 3 dagelijks open en 
vrij toegankelijk van 10 tot 16 uur - meer info 089/654865 of www.uitingenk.be. 

 
Foto Willy Remans 
 
03/07 tot 31/12/2012: Via Limburgica. Van 3 tot 7 juli 2011 werd de Via Limburgica ingewandeld.  Als 
vertrekpunt werd het witte stadje Thorn gekozen, omdat pelgrims uit Nederland via de bestaand paden 
(LAW Pieterpad of GR)hierlangs kwamen op hun tocht naar Compostela. Daar waar ze tot vandaag in 
Maaseik meestal de Maas oversteken om door Nederland naar Vis é te stappen, vanwaar de Via Mosana 
hen naar Namen brengt, koos de Via Limburgica voor een rechtstreeks traject van Maaseik naar Namen. 
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Deze route door hete Maasland, de Kempen, Haspengouw en Waals-Haspengouw biedt veel afwisseling in 
landschappen en loopt langs historische plaatsen die soms uitdrukkelijk naar het pelgrimsverleden 
verwijzen. Bovendien worden hierdoor twee dagtochten (ongeveer 50 km) uitgespaard. Bij het 
uitstippelen van de route wordt er gewandeld langs Sint-Jacobskerken, jacobalia, pelgrimshospitalen en 
bedevaartplaatsen. Op de Via Limburgica zijn afstand en natuur goed te verzoenen. Het gebied Kempen-
Maasland, het Park Hoge Kempen, het Munsterbos, het regionaal landschap Haspengouw, de Kevie: het 
zijn allemaal pareltjes, die de grote verscheidenheid van het Limburgs Landschap tonen en geen extra-
kilometers betekenen. Na Tongeren en door de provincie Luik is de Jeker tot aan haar bronnen in de buurt 
van Lens-Saint-R émy de leidraad. Hier waan je je soms echt in het buitenland. Daarna volgt de route, 
vanaf Moxhe, de Romeinse heirbaan, hier een rustige landbouwweg. Zo bereiken we in de buurt van 
Eghezée de Ravel, een oude spoorbaan naar Namen, nu fiets en wandelpad. Hier sluit de Via Limburgica 
aan op de Via Monastica richting Namen. De totale afstand is 148 km. Over de Via Limburgica lees je  
meer in onze jaarkalender (zoeken op Via Limburgica) De gids is nodig om de route door Limburg en 
Waals-Haspengouw te kunnen stappen: alleen op aanduidingen voortgaan zoals bij GR kan niet. In de gids 
vind je gedetailleerde kaarten in het midden naast praktische en duidelijke wegbeschrijvingen. Je vind er 
ook informatie over de overnachtingsmogelijkheden, alsmede praktische info over de streek, de  
landschappen, plaatselijke gewoonten, gebouwen, jacobalia, gebeurtenissen en sociaal economische 
situatie. Een aanrader voor de tocht. Wie meer informatie wenst over de Via Limburgica, kan telefonisch 
contact opnemen met Egfried Grauls gsm 0497/591348 of E-mail: egfried@telenet.be   
      
08/07/2012: Reuzenstoet in Genk. Op zondag 8 juli om 14u40 komen voor het eerst de nog actieve 
Limburgse Reuzen samen in een nooit eerder geziene Reuzenstoet. Samen met de flankerende 
muziekgroepen, gilden, vendeliers en schutterijen wordt dit een feestelijk gebeuren en een ‘reuzenleuke’ 
belevenis voor jong en oud. Meer info: 089/654865 of www.uitingenk.be. 

   
Foto’s Willy Remans 
 
5-12 en 19/08/2012: Mijnzondagen in Beringen. Op zondag 5 augustus wordt de aftrap gegeven van een 
reeks Mijnzondagen. Je kan dan ruimtes in de historische mijngebouwen van Beringen ontdekken, die 
normaal niet door individuele bezoekers of gezinnen toegankelijk zijn. Je neemt een kijkje in o.a. de 
badzaal, lampenzaal en de schacht. - Van 11 tot 14 uur - toegang 6 euro voor volwassenen 4 euro voor 
jongeren en gratis onder 6 jaar. Locatie: Mijnmuseum, Koolmijnlaan 201 in Beringen - meer info 
www.mijnmuseum.be 
 
13-14/09/2012: Erfgoedsymposium Manifesta 9. Het concept voor Manifesta 9 werd ontwikkeld door de 
Mexicaanse curator Cuauhtemoc Medina. Hij werd tijdens zijn prospectiereis doorheen de Limburgse 
mijnregio geconfronteerd met en verbaasd door de resten van een grootschalig en ingrijpend industrieel 
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verleden. De inwoners van de regio zelf zijn opgegroeid met de terrils, schachtblokken en industriële 
complexen en ervaren de aanwezigheid ervan als een onderdeel van hun dagelijkse leven. Toch is hun 
betekenis niet altijd mee bekend. Ook bezoekers blijven zitten met veel vragen. Medina stelde zichzelf 
dan ook de vraag naar de toekomst van dit rijke erfgoed en hoe de verschillende actoren dit willen  
vrijwaren en betekenis geven voor de komende generaties. Vandaar ook dat Manifesta 9 - samen met de 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en de Provincie Limburg de krachten bundelt om enkele initiatieven rond dit 
bijzonder erfgoed op te zetten, leidend naar een erfgoedsymposium op 13 en 14 september 2012 in C-
Mine Genk. Op dit symposium wordt een ‘manifest voor de Mijnstreek’ ter discussie voorgelegd aan de 
deelnemers. In deze visietekst wordt het huidig erfgoedbeleid niet alleen kritisch geëvalueerd, maar 
worden ook concrete stappen geformuleerd die het belang van het mijn verleden voor de inwoners en 
bezoekers van de streek moeten garanderen. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier is 
beschikbaar op www.manifesta9.org. Inschrijven kan tot 26 augustus. Met vragen kan je steeds terecht bij 
inemetalidis@manifesta.org of telefonisch op 089/710447. 
      
14/09/2012: bal@herk met Ambrazar en I Fratelli Tarzanelli - start nieuwe seizoen. Start nieuw seizoen 
bal@herk in de Markthallen te Herk de Stad 20 u dansinitiatie 21u: eerste groep Ambrazar 22u: tweede 
groep I Fratelli Tarzanelli Inkom 8 euro (studenten 6 euro) meer info op www.folkinlimburg.be. 
 
06-07/10/2012: Opendeurdagen in het vernieuwde Stadsarchief. Op vrijdag 5 oktober wordt het 
vernieuwde Stadsarchief plechtig geopend. Na vele maanden van stevige uitbreidings- en 
verbouwingswerken kan iedereen hier terecht voor stamboomonderzoek of onderzoek rond de 
geschiedenis van de stad. Op 6 en 7 oktober zijn er rondleidingen, er is een tentoonstelling met 
topstukken uit het Stadsarchief Hasselt en Hasseltse filmpjes uit de oude doos. - telkens van 10 tot 17 uur 
- locatie: rederijkerstraat Hasselt - info tel 011/239875.    
      
13/10/2012: Volksdansfeest in Genk (Winterslag). Op zaterdag 13 oktober in Parochiaal Centrum ‘Het 
Park’ volksdansfeest - de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Muziekgroep Het Weverke, Die 
Ghespeelkens, de Akkermennekes en Groep Florian. - aanvang 20 uur - inkom: 5 euro adres: Het Park, 
Oostlaan 10 3600 Genk (Winterslag) - meer info Marc Baeten 0496581350 of marc.baeten7@telenet.be - 
www.hetweverke.be 
      
21/10/2012: Eerste erfgoedjaarmarkt in Haspengouw. Vrijwilligers in tal van heemkundige kringen en 
andere erfgoedverenigingen zorgen continu voor het rijke erfgoed uit hun dorp of streek. Samen met 
professionele erfgoedzorgers waken zij erover dat onze lokale geschiedenis behouden blijft voor de 
toekomst.  Op de erfgoedmarkt maak je kennis met hen en met hun werking, hun rijke ervaringen, hun 
interessante verhalen, hun boeiende brochures, hun fraaie publicaties. Haspengouwse dialectkunstenaars 
zorgen voor de vrolijke noot. Locatie: Gemeenschapscentrum Panishof, Bommershovenstraat 10a in 
Borgloon - van 12 tot 17 uur - inkom gratis - meer info 011/70183  
 
01/11/2012: Erfgoedcel Hasselt is op zoek naar verhalen over oude winkeltjes.. De Erfgoedcel is voor het 
project ‘Verhalen achter gevels’ op zoek naar levensverhalen van oude winkels in de stad: weetjes over 
het gebouw, de bezoekers, de functie.. Neem nu hoedenwinkel Huis Reekmans, sinds 1904 gelegen in de 
Walputstraat. Kwam je er vroeger zelf voor een hoofddeksel? of heb je een leuk verhaal of foto’s. Alles is 
welkom. Ook van andere Hasseltse oude winkeltjes, die de tand des tijds doorstaan of er misschien niet 
meer zijn, maar voortbestaan in je herinnering. Meer info: 0471/022003 - erfgoedcel@hasselt.be. 
      
01/11/2012: Dialectgedichten in graniet. De officiële dorpsdichter van As, Stan Mardaga, heeft al heel wat 
dialectpoëzie uit zijn pen geschud. Onlangs werden twee allerheiligengedichten van zijn hand in grote 
granieten platen gegraveerd en op de kerkhoven van As en Niel geplaatst. Een artikel hierover kan je 
lezen via www.hbvl.be/as. 
 
01/11/2012: Word jij erfgoedgeneraal?. Het Stadsmus en de Erfgoedcel Hasselt gaan tot 13 december op 
zoek naar voorwerpen en verhalen, die de persoonlijke geschiedenis van Hasselaren tijdens WO1 
vertellen. Elke maand krijgen inwoners van een andere wijk een uitnodiging in de bus, met het verzoek 
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om een foto van hun erfstuk in te zenden. Het interessantste stuk krijgt een maand lang een plaats in het 
museum en de eigenaar kan 100 familieleden en vrienden trakteren op een rondleiding met receptie. 
Meet info: 011/239854 of hetstadsmus@hasselt.be 
 
27/11/2012: Symposium ‘Streekgebonden Authenticiteit’. op dinsdagnamiddag 27 november in de 
vestiging hostellerie de Roerdomp van de Hotelschool Hasselt, Stationsstraat 114 in Diepenbeek. 
      
08/12/2012 tot 17/01/2013: Kribkeswandeling in de Voerstreek. Nog tot 17 januari 2013 zijn over zes 
Heuvellanddorpen (Nl) en zes dorpen in de Voerstreek acht wandelroutes uitgezet. Je passeert fraaie 
‘kribkes’ en kapelletjes. Je wandelt wanneer je zelf wil. Meer info: www.kribkeswandeling.be  
 
08/12/2012: Snakes in Exile 20 jaar. En dat wordt gevierd in de Markthallen in Herk - de - Stad op zaterdag 
8 december om 19u30 voorverkoop 10 euro -kassa 12 euro -jongeren min 18 jaar: 6 euro. 
      
10/12/2012: 150 jaar kermis. Voor een tentoonstelling in september 2013 over 150 jaar kermisplezier in 
Hasselt is Het Stadsmus nog op zoek naar historisch beeldmateriaal van de kermissen in de 
deelgemeenten. Kom met je foto’s naar de balie van het Stadsmus, waar ze gedigitaliseerd worden. Info: 
tel 011/239890 E-mail: hetstadsmus@hasselt.be. 
 
12/12/2012: Limburg trouwt massaal op 12.12.12. Woensdag 12 december 2012 blijkt in verschillende 
gemeenten en steden een populaire datum om in het huwelijk te treden. De datum valt op een woensdag 
en doorgaans zijn er dan weinig aanvragen. Woensdag 12 december is dus een uitzondering. 
      
15/12/2012: bal@herk in de Markthallen van Herk-de-Stad. Vanaf 20 u: dansanimatie door Robin 
(specialist in mixers) 21 u: Eerste groep: Pas d’Accords 22 u: Hoofdact: Broes Inkom 8 u (6 euro voor 
studenten) Meer info: www.folkinlimburg.be 
 
Tot 07/01/2013: Collectie kerstallen in Museum de Mindere. Nog tot 7 januari 2013 kan je in Museum de 
Mindere kennismaken met een collectie kerststallen. De meeste exemplaren komen uit de collectie van 
Jos Wilmots. Een kerststallentocht op 29 december loopt langs de mooiste kerststallen in de stad Sint-
Truiden. De tocht wordt afgesloten met een bezoek aan de tentoonstelling. Info: www.de-mindere.be. 
      
15/12/2012:Oproep - Allereerste boutieks? . Ken jij verhalen over de allereerste Hasseltse 
boetiekperiode? Het modemuseum voert een onderzoek naar de pioniers in Hasselt en elk verhaal over 
boetiekeigenaars, couturezaken, verkoopsters, naaisters of kleermakers van weleer is waardevol.  Ook 
foto’s krantenknipsels en zelfs kledingstukken zijn bijzonder welkom. Info: Modemuseum Hasselt - tel 
011/239621 - E-mail: Stacy.suy@hasselt.be 
      
18/12/2012: 25 jaar mijnsluiting en vele, vele verhalen. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de mijn van 
Eisden werd gesloten. De Stichting Erfgoed Eisden stelt een boek voor over die periode. De Stichting blikt 
terug op de woelige jaren en maanden voor de sluiting. ‘We brengen geen zakelijk verhaal, maar 
getuigenissen van mensen die betrokken waren. Mijnwerkers die vertellen wat ze met hun premie deden, 
de ingenieur, de kapelaan, de schooldirecteur, de oud-burgemeester. Van de mensen die dit einde lang 
voordien voorspelden, de mannen die ongelovig reageerden, tot de laatste arbeiders die letterlijk het 
deksel op de put moesten leggen. Het resultaat is het bijna 130 pagina’s tellend boek, dat tot stand kwam 
met steun van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed en in samenwerking met Tuinwijk 202  Een los nummer kost 15 
euro - meer info: www.tuinwijk202 be 
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31/12/2012: 4e editie ‘Vier Intiem’ in De Markhallen - Herk-de-Stad. 4e editie ‘Vier Intiem’ in de 
Markthallen in Herk-de-Stad met Nima, Wouter Vandenabeele en friends, Zlabya en Parasol. Tickets en 
info: www.vierintiem.be Plaatsen beperkt tot 250 - VVK: 23 /18 euro - kassa 25/20 euro Inschrijven kan 
door u te registeren op www.vierintiem.be 
 

  

 

Foto’s Luk Indesteege  

http://www.vierintiem.be/


2013 
 
van 03/02 tot 02/06/2013: Tersluiks. Vanaf 03/02 kan je in het Jenevermuseum kennismaken met de 
inventieve manieren waarop de afgelopen twee eeuwen alcohol werd gesmokkeld of illegaal gestookt. 
Locatie: Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 in Hasselt - toegang 4,5 euro (borrel of frisdrank 
inbegrepen). 
 
17/02/2013: Bierbrouwersdag . Hoe het brouwproces nu juist in elkaar zit kan je zondag zien en horen in 
stadsbrouwerij ‘Au Phare’ . Tijdens deze bierbrouwersdag krijg je uitleg over het proces dat er afgelegd 
wordt voordat een Amburonbiertje aan iemands lippen raakt. Van het ‘schroten’ van de gerstemout tot 
de ‘lagering’ van het bier. Locatie: Stadsbrouwerij ‘Au Phare Grote Markt 21 in Tongeren - van 9 tot 17 uur 
- toegang is gratis - meer info op www.phare-stadsbrouwerij.be .  
 
23/02/2013: Volksdansinstuif in Opglabbeek. Op zaterdag 23 februari organiseert de werelddansgroep 
Opglabbeek een volksdansinstuif in zaal ‘Den Ichter Kapelstraat 6 in Opglabbeek. Inkom euro (vvk 3 euro) 
meer info: www.werelddansopglabbek.be 
 
09/03/2013: Volksdansbal tgv 60 jaar Die Landouwe. Volksdansbal tgv 60 Jaar Die Landouwe - Genk op 9 
maart om 20 u in zaal De Schalm , Landwaartslaan 99 in Genk Meer info: dlg60@dielandouwe.be 
 
28/03/2013: Limburg mikt. Wilt u weten hoe het met uw eigen ‘mikvermogen’ gesteld is? Dan moet u op 
zondag 28 april 2013 zeker naar Paal voor ‘Limburg mikt’. Voor de 9de keer organiseren Sint-Pietersgilde 
Tervant en Vlaamse traditionele sporten het volkssportevenement Limburg Mikt Tijdens Limburg Mikt 
tonen verschillende Limburgse schuttersverenigingen de traditionele sport die ze zelf beoefenen.  Zowel 
specialisten als liefhebbers krijgen de kans om acht volkssporten te beoefenen. Op het programma staan  
bezoekerswedstrijden (via deelnamekaart) met o.a. klepschieten, staande wip, liggende wip, katapult, 
kegelen, struisvogel .. Er zijn ook specialistenwedstrijden in verschillende disciplines. Meer info:  
www.vlas.be. Terreinen van Sint-Pieter Tervant. Beverlose steenweg 208 in Paal Beringen. www.vlas.be     
 
vanaf 30/03/2013: In het wiel van de Sixties. Bokrijk neemt in 2013 een duik in het verleden van de 
Vlaamse koers. Want wie aan sport in de jaren 60 denkt, kan niet om het wielrennen heen. Bovendien is 
het dit jaar exact 100 jaar geleden dat de eerste Ronde van Vlaanderen op gang werd geschoten. Een 
reden te meer om deze geliefde sport in de kijker te zetten in het Openluchtmuseum. Vanaf 30 maart kan 
je in het museumdeel ‘De sixties’ de jaren 60 herbeleven door de ogen van een toenmalige  
wielervedette, zijn echtgenote of iemand uit zijn entourage. Aan de ingang kan je kiezen voor de 
identiteitskaart van bijvoorbeeld wielerlegende Herman Van Springel of zijn grote fan Mark Uytterhoeven. 
Of bekijk het reilen en zeilen in de wielerwereld met de vrouwelijke blik van wielrenster Yvonne Reynders, 
4 x wereldkampioene wielrennen op de weg. Met de identiteitskaart in de hand verken je authentieke 
sixties-decors, van keuken tot cinema en van jeugdkamer tot elektrowinkel. Wat kwam er op tafel, was er 
nog tijd voor ontspanning en hoe kwamen de renners in beeld? Van 7 tot 29 september worden alle 
geheimen van de ‘kermiskoers’ uit de doeken gedaan. Stap binnen in de spiegeltent en keer terug in de 
tijd naar een wielerbeurs anno ‘65. Welke fietsen, truitjes en ander sportmateriaal waren toen een ‘must-
have’ voor professionele en amateurrenners? Hoe werden de renners ‘letterlijk’ onder handen genomen? 
Wat zat er in de drinkbus en wat aten zij onderweg? Een dan is er nog de ‘Koers van Bokrijk op zondag 2  
juni. 
 
31/03/2013 tot en met 30/06/2013: Stop voor de tijd. In die periode zet het Stadsmus zijn bijzondere 
collectie klokken en uurwerken uit Hasselt en Limburg nog eens in de kijker. We keren terug naar de 18e 
eeuw voor enkele fraaie exemplaren, die hier te lande werden gemaakt. In een tijd waarin uurwerken en 
klokken een gezellige tiktak maakten, waren de klokkasten of schouwklokken pronkstukken in de 
woonkamer en de vervaardiging ervan was een kostelijk precisiewerk. Er is apart aanbod voor kinderen. 
Meer info: 011/239890 - www.hetstadsmus.be Locatie: Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 Hasselt. 
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04- 05/05/2013: Tweedaagse St-Jacobspelgrimstocht in Nederlands Limburg. Op zaterdag 4 en zondag 5 
mei 2013 organiseert het Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere een tweedaagse pelgrimstocht 
door Limburg. Doelstelling van deze wandelingen: -het zichtbaar maken van de oude historische 
Jacobswegen als Europees cultureel erfgoed -kennismaken met en herbeleven van de pelgrimage naar St 
Jacobus -het ervaren van onderlinge verbondenheid tijdens het pelgrimeren. Start 1ste tocht in  
Reuver - gaat parallel aan de Maas naar Roermoand. Start 2e tocht in Thorn - loopt over jet Jacobspad 
naar de Voorstad van Roermond. Start wandelingen: 1e dag 10u30 aan station Reuver - 2e dag 9u30 bij 
het St-Jacobskapelletje van de griffier Ben Brader, Kessenicherweg 2 in Thorn Aanmelden via E-mail: 
benbrader@hetnet.nl 
 
19/05/2013: Sage van de Eenhoorn. Op zondag 19 mei wordt het gezinsevenement ‘de Sage van de 
Eenhoorn’ georganiseerd in de abdij van Herckenrode. De 12e en de 13e eeuw komen dan tot leven. Je 
ontdekt hoe ridders en ambachtslui leefden en werkten. Verder zijn er een Middeleeuwse eetmarkt, 
straattheater, workshops en vertellingen. Inkom: 8 euro (kinderen van 3 tot 12 jaar 5 euro. 
 
02/06.2013: Stamboomdag in Diest. Iedereen die geïnteresseerd is in familiekunde - van kenners tot 
mensen die met het onderzoek naar hun stamboom willen starten, zijn welkom. Org : Diestse vereniging 
voor familiekunde - Locatie: ontmoetingscentrum Sint-Jan Tulpenstraat in Diest - 14 u - info: 013/333264 - 
info@familiekunde-diest.be. 
 
16/06/2013: Afscheid van hun ‘tut’. 105 Limburgse kleuters hebben op zondag 16 juni 2013 afscheid 
genomen van hun fopspeen, in de volksmond algemeen bekend als tut. De plechtigheid werd 
georganiseerd door Junio Chamber International (JCI). Die verzamelde in 4 Vlaamse steden ‘tutten’ in om 
ze daarna op te hangen in een ‘tuttenboom’. In stadspark De Motten in Tongeren kwamen zo’n honderd 
mensen opdagen. Samen leverden ze 35 tutten in. In Hasselt waren 280 bezoekers goed voor 70 tutten. 
De kinderen konden er luisteren naar een tuttenboomverhaal of meezingen met het tuttenboomlied. Het 
leukst was het ophangen van de kabel hoog in een boom aan het Prinsenhof in Kuringen. Kinderen 
hebben hun tut zelf aan die kabel vastgemaakt. Nu is dast de ‘tuttenboom’. Als de kinderen goed kijken 
zien ze misschien nog hun tut. Tongeren - Hasselt - Kuringen (Prinsenhof).  
      
22/06/2013: Sprookjesachtige vertelwandeling. in Ham kan je zaterdag meedoen aan een 
sprookjesachtige vertelwandeling in en rond de Oude Pastorie (aan de Pastoriestraat) . Je wandelt 
letterlijk van verhaal tot verhaal, langs vertellers, een tovenaar en een kunstenaar. Gratis toegang - van 18 
tot 22 uur - meer info op www.ham.be/cultuur. 
 
07/07/2013: Belgisch Kampioenschap Bellemannen. In 
het openluchtmuseum van Bokrijk vindt op zondag 7 
juli het Belgisch Kampioenschap Bellemannen plaats. 
Twaalf bellemannen - stadsroepers die evenementen 
aankondigen of hulde brengen aan dorp of stad - gaan 
daar voluit voor de titel. "Wat maakt een goede 
belleman? "Veel lucht, zodat je de roep lang kan 
aanhouden". Oefenen doen we in de tuin, maar de 
buren zijn wel gewaarschuwd dat ze niet de politie 
moeten bellen. Er is echt niets aan de hand als we 
beginnen te roepen. We vernemen later dat Hans van 
Laethem, de belleman van Ninove, winnaar werd. In 
2005 was hij ook al wereldkampioen in Australië. 
 
 
24/07/2013: Ontdek de vakwerkhuisjes. Op woensdag 24 juli leidt een gids je langs de vakwerkhuizen in 
Voeren. Uiteraard kan je ook genieten van de mooie groene omgeving. De wandeling duurt ongeveer 
twee uur. Vetrekken doe je aan de kerk van Sint-Pieters-Voeren in de Sint-Pietersstraat om 14uur.- 
Deelname 1 euro (gratis voor kinderen tot 12 jaar). 
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23/08/2013: Volksdans in Sint-Truiden. Volksdansen is nog steeds populair. Deze zomer kan je op vrijdag 
een kijkje komen nemen in Sint-Truiden bij een open oefenstonde. Bij mooi weer wordt buiten gedanst. 
Vanaf 19u45 in het Kleine Stadspark van Sint-Truiden. Toegang is gratis.  
      
18/08/2013: De Boddelkààr trekt door Sint-Truiden. Vanaf zondag 18/08 kan je een hele week lang in 
Sint-Truiden genieten van een ludiek straattheater in het dialect met Truiense liedjes en ‘vertelselkes’. De 
voorstelling vindt plaats op verschillende locaties en starten meestal om 19 uur. Meer info: 
www.toerisme-sint-truiden.be.  
 
01/09/2013: Zonhoven Groet - Floklorenamiddag. Folklorenamiddag in en rond de feesttent - 14 uur - 
Park Den Dijk , Dijkbeemdenweg met Dansgroep Wisla - Polen/Dansgroep Federico Garcia Lorca - 
Spanje/Dansgroep Kariatides - Griekenland. Meer info: www.zonhoven.be. 
 
07/09/2013 tot 05/01/2014 Tentoonstelling Hasselt Kèrremes. Ieder jaar in september wordt het Kolonel 
Dusartplein gedurende een week ingenomen door de kermis. Vele Hasselaren herinneren zich echter een 
ander beeld van de jaarlijkse kermis. Vroeger werd de hele boulevard omgetoverd in een groot  
foorplein, waar de lampjes tussen de kastanjebomen voor een feërieke sfeer zorgden. Het Stadsmus laat 
die typische kermissfeer herleven in een prachtige tentoonstelling en neemt u mee op een tocht door de 
geschiedenis van de Hasseltse kermis, beginnend in de 19e eeuw. Ook de kermissen in de fusiegemeenten 
komen aan bod. Locatie: Stadmus - Hasselt - meer info 011/239890 of www.hetstadsmus.be 
 
08/09/2013: Keltisch feest in Meeuwen-Gruitrode. Zondag 8 september viert Meeuwen-Gruitrode een 
Keltisch feest in de Rieten. Met dit feest wil et bestuur het rijke verleden tot leven brengen: een namiddag 
vol Keltische ambachten, folkmuziek, animatie voor klein en groot, rondleidingen, workshops, een 
zoektocht. Van 14 tot 18 uur in de Rietenstraat in Wijshagen. Meer info: www.openmonumentendag.be 
       
13/09/2013: Bal@herk met Klakkebusse en Orbal. Vrijdag 13 september is geen ongeluksdag: eerste 
bal@herk van het nieuwe seizoen met om 20 u dansinitiatie, 21 u groep Klakkebusse 21u Groep Orbal. 
Inkom: 9 euro (studenten 7 euro). Het nieuwe seizoen is een euro meer waard. 
      
14/09/2013: Geschiedenis Hasselt Kèrremes. Mieke Strauven, tadsarchivaris van Hsselt, belicht de 
geschiedenis van Hasselt Kèrremes van de 19e eeuw tot 1945. - Stadsmus om 15 uur - info 011/239890 of 
www.hetstadsmus.be.  
 
21/09/2013: Heemdag 2013 in Heers. De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt dit jaar 
plaats in Heers en staat in het teken van kasteelbewoners en hun invloed op de omgeving. Opgericht als 
middeleeuwse versterkingen evolueerden kastelen in de loop der tijd tot luxueuse verblijfplaatsen voor 
de bovenlaag van de samenleving. Deze heemdag dompelt je onder in het kasteelleven van weleer. 
Locatie: Gemeenschapscentrum De Bammerd, Paardskerkhofstraat 20 in Heers. 
 
28/09/2013: Streektalendag ‘Digi-streek-taal. Een dag vol lezingen en workshops over digitalisering 
en/van taalvariatie, afgewisseld met een infomarkt, wandelingen en muziek. Infomarkt vanaf 13 uur 
waarop diverse dialectverenigingen hun activiteiten en publicaties voorstellen. Verder workshops: 
Dialecten op de digitale kaart gezet, De Limburgse DBNL, Spraakmakers, de Twentse Taalbank, Zonder 
ondertitels - een dialectfilmproject met jongeren, Mondelingen geschiedenis in de Mijnstreek, Gesproken 
Limburgse woordenboeken, Woordenbank van de Nederlandse dialecten, Drentse digitale taalkaarten, 
Online dialecten leren, Stadswandeling in Hasselt in het dialect, Er is ook een rondleiding voorzien in de 
oude gevangenis van Hasselt. Lezingen vanaf 10u15 - Infomarkt vanaf 13 uur Locatie: Oude gevangenis , 
Martelarenlaan 42 in Hasselt. Meer info: www.variaties.be of ww.nederlandsedialecten.be.  
           
05/10/2013 tot en met 20/10/2013: Godsheide- Malpertuis - vroeger en nu. Historische tentoonstelling in 
het ontmoetingscentrum van Godsheide Volledige programma via www.ccha.be of 011/229933 Duik met 
deze tentoonstelling in hert dagelijkse leven van Godsheide en Malpertuus van de 20ste eeuw. De vele 
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foto’s getuigen van een rijk verenigingsleven. Wist je dat er in Godsheide een tijdje een banjoclub actief 
was? Daarnaast passeren bekende dorpsfiguren, klasfoto’s, oude dorpsgezichten enz.. de revue. Van de 
meer dan 1400 foto’s werden er uiteindelijk 460 geselecteerd. 
   
11/10/2013: bal@herk. Op vrijdagavond 11 oktober opnieuw bal@herk met om 20u dansinitiatie 21u duo 
Sionneau - Gielen (Franse doedelzakspeler) om 21u Trio Dhoore Locatie : Markthallen GC Herk de Stad 
Inkom: 9 euro (studenten 7 euro) 
      
12/10/2013: Expo ‘Viva Vinyl’. In de provinciale bibliotheek van Hasselt kan je vanaf 12 oktober de expo 
‘Viva Vinyl’ bezoeken. De expo toont een selectie van vinylplaten met verschillende thema’s. We tonen 
bijvoorbeeld de 78-toerenplaten van net na WO2. Er wordt een selectie getoond van de platencollectie 
van Radio 2, zo’n 10000 platen in bruikleen. Locatie: Prov. Bibliotheek, Martelarenlaan in Hasselt. 
      
18/10/2013: Neerpelt vrèeger joaren. In Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5 in Neerpelt: 
Tentoonstelling met foto’s van straten en huizen van Neerpelt centrum vroeger en nu - van vrijdag 18 
oktober tot zondag 27oktober - organisatie: Heemkundige kring Neerpelt - info tel 011/643445. 
 
19/10/2013: Vijfde Diesters Bierfestival. Op dit vijfde bierfestival van de bierproeversvereniging 
Objectieve Bier Academie Diest zijn naar goede gewoonte een honderdtal artisanale bieren te proeven. 
Het Hageland wordt speciaal in de kijker gezet. Een aantal nieuwe en speciale bieren en absolute 
primeurs vullen de bierlijst aan. Locatie: eetzaal KTA2, ingang internaat Zwaluwnest, Boudewijnvest 1 - 
Diest - vanaf 13uur - info: 0475894458 of www.obad.be gratis toegang. 
    
20/10/2013: Tweede erfgoedjaarmarkt Haspengouw. De jaarmarkt is het Haspengouws evenement voor 
iedereen met een hart voor erfgoed. Je maakt kennis met maar liefst 35 erfgoedverenigingen. Zowel 
vrijwilligers als professionals stellen er hun werking voor en luisteren er naar jouw vragen. Tussendoor 
kan je genieten van optredens met oude en nieuwe liedjes en dialecten uit eigen streek. Aan de tap staan 
de Hoeseltse brouwers van Den Toeteler. Locatie: GC Ter Kommen, Europalaan 2 3730 Hoeselt - van 12 
tot 17 uur. 
   
26/10/2013: Interlimburgse boekenbeurs. De Interlimburgse Boekenbeurs is in zijn soort- uniek en geniet 
een grote reputatie bij de liefhebbers en verzamelaars van boeken, tijdschriften, brochures, stripverhalen 
en geluiddragers over en uit beide Limburgen en het Duitse grensgebied Selfkant en Kreis Heinsberg. De 
beurs is tweejaarlijks en duurt één dag. Locatie: Zaal Van Eyck, Koning Albertlaan 23 3680 Maaseik. - Van 
10 tot 18 uur 
 
01/11/2013: Poëziewandeling op het Oude Kerkhof in Hasselt. Op 1 november houden Godfried Kippers 
(verteller-woordkunstenaar) en Mark Holsteens (accordeonist) een poëziewandeling op het oude kerkhof 
in Hasselt. Tijdens deze wandelingen brengen zij een keuze van gedichten over leven, liefde en dood. 
Locatie: Kerkhof van Hasselt, Kempische steenweg (naast nr 89) - de wandelingen op 1 november starten 
om 17 en 19 uur. Reserveren is noodzakelijk via info@hetgenootschap.be - geef in je E-mail aan of je  
kiest voor de wandeling van 17 u of 19 u. - kostprijs: 5 euro ter plekke te betalen. 
      
03/11/2013: Keltische bomenwandeling. Zin in een onthaastwandeling door de bossen van Koersel en de 
vallei van de Zwarte Beek? Tijdens deze bomenwandeling ontdek je welke betekenis de natuur had voor 
onze voorouders. Op 03/11/2013 om 14 uur in het bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 
7/2 in Beringen. 
 
03/11/2013: Bermmonumenten. Bermmonumenten zijn de stille getuigen van een dodelijk ongeval langs 
de weg. Ze vormen ook een zinvol en mooi gebruik dat helpt om de overledene te gedenken, het leed van 
de nabestaanden een plaats te geven en ons te wijzen op de gevaren van het verkeer. Het Limburgs 
Volkskundig Genootschap organiseert samen met de Aldegondiskring van As een namiddag over deze 
‘nieuwe traditie op zondag 3 november van15 tot 17 uur in de St Aldegondiskerk, Kerkpad 1 in As. Dhr 
Tony Oost, vroeger directeur van de Stedelijke Musea in St-Niklaas, geeft een algemeen overzicht van zijn 



onderzoek over bermmonumenten in Vlaanderen. Nunzia Malusco, onlangs afgestudeerd als lerares 
secundair onderwijs, presenteert de resultaten van haar bachelorproef over bermrouw in Limburg anno 
2012. De lezing is gratis. Na de lezing biedt de Aldegondiskring dranken en hapjes aan. 

 
foto Luk Indesteege 
      
    
06/11/2013: Gingelomse kasteelbewoners in de politiek. Op woensdag 6 november 2013 kan je in 
Gingelom komen luisteren naar Franz Aumann. Hij geeft een lezing over Gingelomse kasteelbewoners in 
de politiek: lokaal, nationaal en koloniaal. De lezing vindt plaats in de Gemeentelijke Bibliotheek CLIM, 
Surlet de Chockierstraat 4 3890 Gingelom. U: 19u30 - gratis toegang. Inschrijven is verplicht via 
info@erfgoedhaspengouw.be Voorafgaande aan de lezing wordt de nieuwste onderzoekgids voorgesteld. 
De gids is een handige leidraad voor al wie onderzoek wil doen naar de kasteelbewoners van Gingelom. 
Kostprijs 7 euro. 
 
08/11/2013: bal@herk met Tiim Yaoui en Duo Pinson-Berthet. Op vrijdag november is er week een folkbal 
in het GC De Markthallen in Herk-de-Stad Vanaf20u: dansinitiatie vanaf 21u: folkbal met de volgende 
groepen Tiim Yaoui (is Mongools en betekent ‘daar gaan we ..) en het Franse duo Pinson-Berthet. Inkom 9 
euro (7 euro voor studenten)23-24/11/2013: Rouwverhalen. In Borgloon vindt op 23-24 november een 
tentoonstelling plaats rond ‘afscheid nemen’. Beeldend theatermaakster Leen Braspenning presenteert 
project waarin ze tekst-, foto- en videomateriaal versterkt van gesprekken die ze tussen 2010 en 2013 
voerde in huiskamers in Limburg en Polen. Het is een intense tentoonstelling Op zaterdag en zondag van 
11 tot 16u30 in de Gasthuiskapel, Graethempoort 3 bis in Borgloon 
      
23-24/11/2013: Heiligen aan het woord. De tentoonstelling ‘Heiligen aan het woord’ in de Begijnhofkerk 
gaat zijn laatste weekend in. In de tentoonstelling maak je kennis met verschillende heiligen: Catharina, 
Antonius, Erasmus, Rosa van Lima ...Wie waren ze? Wat is hun verhaal? De expo is zaterdag en zondag 
nog gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Locatie: Begijnhofkerk, St Catharinastraat z/n Tongeren. Meer 
info: www.tongeren.be. 
      
23/11/2013: 50 jaar Turkse migratie. Expo over wel en wee van Turkse gemeenschap in Maasmechelen. In 
1963 kwamen in het station van Eisden-Mijnen de eerste Turkse gastarbeiders aan. Vijftig jaar later blikt 
deze expo terug op de Turkse gemeenschap en de Tuinwerk op deze gebeurtenis. Met allerlei voorwerpen 
- zoals oude reiskoffers, Turkse tapijten of de skyline van Istanbul probeert de expo een illustratie, een 
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beleving te schetsen van 50 jaar Turkse gemeenschap in Maasmechelen. De tentoonstelling loopt tot 21 
december in het cultuurcentrum, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen.  
 
29-30/11/2013: Gewijde verhalen met een hoekje af. Giedo Wijsmans en Godfried Kippers brengen 
verhalen en poëzie over een klooster, de hemel, een duivel. in de Kapel van de Ursulinnen, Wijkstraat 16 
in Diepenbeek. aanvangsuur 19 u Inkom 7 euro - drankje achteraf inbegrepen. Inschrijven via Giedo 
0496/123394 of Godfried 0486/730525 
 
11/12/13: De ideale dag om te trouwen 11 december 2013 of 11/12/13 is een speciale datum. Het is de 
laatste keer deze eeuw dat we zo’n opeenvolgende cijferreeks hebben als datum. Daarom vinden vele 
verliefde koppels het de ideale dag om te trouwen. Ze houden van die symboliek.  
 
21/12/2013: Ballonnen in de lucht na inburgering Op zaterdag 21 december 2013 hebben 165 mensen 
van buitenlandse origine, die vandaag in onze provincie leven, hun inburgeringscursus afgerond.  
Het inburgeringsprogramma bestaat uit cursussen Nederlands en  maatschappelijke oriëntatie, maar ook 
uit begeleiding naar werk, studies, vrije tijd ... In de lessen maatschappelijke oriëntatie krijgen de  
cursisten informatie over verschillende thema’s zoals werken, wonen, onderwijs, en politiek maar ook 
over wat wettelijk mag en moet. Op zaterdag 21 december lieten de cursisten ballonnen in de lucht op 
het Leopoldplein in Hasselt met woorden van dank voor het Onthaal bureau Inburgering Limburg, 
Leopoldsplaats - Hasselt.  
 
20-22/12/2013: Straattheater in Genk met vissersdorp en Ijsbeer. Tijdens weekend van 20-22 december 
trekt de zes meter grote ijsbeer Nanouk voor het eerst door de straten van Genk. De beer wordt begeleid 
door Eskimo’s en fraai verlichte caravans. Eindpunt is het vissersdorp op de Grote Markt, waar gratis 
haring wordt uitgedeeld. op vrijdag 20/12 om 18 - op zaterdag 21/12 en zondag    
      
26/12/2013: Kerststallentocht in Terkoest-Alken. De kerststallentocht is een vast waarde in het gehuchtje 
Terkoest. Er worden een tiental levensgrote kerststallen opgebouwd, zelfs enkele met levende personen 
en dieren. Wandeling vanaf 16u - vertrek aan het d’Erckenteeltcentrum, Parstraat in Terkoest-Alken - 
afstand 7,5 km. Bij ieder stalletje wordt een kerstlied gezonden onder begeleiding van de Alkerse 
Harmonie. Kosten: 3 euro (inclusief glühwein of chocomelk) - meer info: 011/313257 of 
paul.gelade@telenet.be. 
      
28/12/2013: Wandelen langs verlichte kapelletjes. Een wandeling langs versierde en verlichte kapelletjes. 
Dat is het opzet van de kersttocht van zaterdag 28december in Meeuwen. Soep, en boterham, een 
streekdrankje en een verrassing zijn inbegrepen voor alle deelnemers. Vertrekken kan tussen 16u30 en 
20u - deelname kosten: 5 euro (3 euro voor kinderen) - Meebrengen zaklamp - afstand 6 km - 
vertrekpunt: ‘t Heem, Koosterstraat 5 in Meeuwen. Meer info: www.volkstuin.be. 
      
31/12/2013: Vier Intiem - 5e editie. Nieuwjaars volksbal in GC De Markthallen te Herk-de-Stad met o.a. 
Bal de Loup, Snaarmaarwaar, en andere groepen Meer info: www.vierintiem.be of www.folkinlimburg.be. 
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2014 
 
04/01/2014 tot en met 15/02/2014: Beheerst afscheid - De laatste dagen van het André 
Dumontziekenhuis. De ZOL-campus André Dumont in Waterschei sluit in 2014 definitief de deuren. 
Opgericht en verbonden met de steenkoolmijn groeide de kliniek uit tot een ziekenhuis met grote 
aandacht voor het menselijke aspect. Fotoatelier Zwiep - een sociaalartistiek atelier bestaande uit een 
groep van veertig jonge Genkse fotografen uit Waterschei - ging de uitdaging aan de sluiting van campus 
Andr é Dumont vast te leggen in een fotoreeks. Het resultaat is een beklijvende serie van beelden in een 
strakke installatie van een plek die de strijd tegen de tand des tijd dreigt te verliezen. Schraal licht, lege 
gangen, eenzame zitbanken, oude behangpapier, een doods mortuarium .. Maar tegelijk kan je er ook een 
zekere warmte in terugvinden. Het niet meegroeien met z’n tijd gaf het ziekenhuis een bijzondere 
menselijke uitstraling. Locatie: Kunstencentrum België, Burgemeester Bollenstraat 54 Hasselt - open vanaf 
19u op activiteits-dagen - meer info: tel 011/224161 - www.kunstencentrumbelgie.com. 
 
24/01/2014: Bal@Herk met Back to the woods en Surpluz. Het eerste folkbal van het nieuwe kalenderjaar 
vindt plaats op vrijdag 24/01/2014 in het GC de Markthallen in Herk-de-Stad. Vanaf 20u: dansinitiatie 
door Wim. Vanaf 21u Bal met eerste groep ‘Back to the woods - vanaf 22u tweede groep Surpluz. Inkom 9 
euro (studenten 7 euro) meer info: www.folkinlimburg.be.  
      
23/01/2014: Verliefd, verloofd maar niet getrouwd. Lezing door Julien Daenen met als titel ‘Verliefd, 
verloofd, maar niet getrouwd’ om 19u30 in CC, Engelse Hof in Lanaken.  Destijds werden er nogal eens 
gedwongen huwelijken gesloten en soms zelfs processen ingespannen bij ongewenste zwangerschappen.. 
De lezing van Julien sluit nauw aan bij de lezing van Robaout Nijssen van oktober ll. die het had over 
kindermoord. Meer info: www.gossu-lanaken.be 
 
01/02/2014 tot 31/08/2014: Pijn en heling tijdens WO1 in Maaseik. In 2014 is het 100 jaar geleden dat 
WO1 (1914-1918) uitbrak. Bij de grote oorlog denken we aan de verschrikkelijke verhalen uit de 
loopgraven aan de Ijzer. In het Regionaal Museum ontdek je welke invloed deze tragische oorlog heeft 
gehad op de Maaseikenaar en de Maaslander. Maaseik was een bezette stad. De lokale bevolking heeft 
hier erg onder geleden. Heel wat mensen verloren hun huis, hun zoon, man en.. Dit laat sporen na. Ook 
heel wat gewonden passeerden onze stad die op verschillende plaatsen werden verzorgd. De 
geneeskunde kende in deze tijd een hele revolutie. Meer info: Musea Maaseik, Markt 45 Maaseik - tel 
089/566890 E-mail: musea@maaseik.be of www.museamaaseik.be. 
      
01/02 tot 25/05/2014: Tentoonstelling ‘Hasseltse Bands 1945-200  Van 
de compacte maar uitgelaten sfeer van een thé dansant, tot de massale 
overrompeling van Pukkelpop: Hasselt heeft het de afgelopen zeventig 
jaar allemaal horen passeren. Een aantal oudgedienden uit de 
Hasseltse muziekscène trokken er de afgelopen jaren op uit om het 
muzikale geweld in kaart te brengen. Het resultaat mag er zijn: zowat 
honderd bands passeren de revue, in een klinkende tentoonstelling, in 
de publicatie en in de swingende activiteiten. Inkom tentoonstelling in 
het Stadsmus - Hasselt - gratis. Meer info: 011/239890 - 
www.hetstadsmus.be    
      
 
 
 
 
01/02/2014: Bokrijk zoekt reuzen. In het kader van de Bokrijkzondagen organiseert Openluchtmuseum op 
17 augustus 2014 een groots reuzenevenement. Op dit ogenblik zoeken we nog zoveel mogelijk 
reuzenverenigingen die er een bijzondere dag van willen maken. Wie zich wil aanmelden of vragen heeft 
kan terecht bij Birgit Ketele via Birgit.ketele@limburg.be. 
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07/02/2014: Folkconcert met Gilles Chabenat, draailier. vanaf 20u15 in Bibliotheek Atrium - Stadsplein in 
Genk - Tickets 5 euro - - meer info 089/654490 of www.folkinlimburg.be 
 
10/02/2014 tot en met 24/03/2014: Aan de slag met archief en documentatie. Bedoeling van deze 
sessies: op een laagdrempelige manier lokale erfgoedmedewerkers inleiden in een goed beheer van hun 
documentatie en archief. De sessies zijn bedoeld voor lokale musea, lokale archief- en 
documentatiecentra, heemkundige kringen  
en individueel geïnteresseerden. Gespreid over avonden krijgt men een inzicht in een goed beheer 
waarbij aspecten als ontsluiting van de collectie, het specifiek karakter van het archief, de factoren die 
schade veroorzaken, digitalisering, correct digitaal bewaren, juridische aspecten, subsidiekanalen.. 
behandel worden. Organisatie: Heemkunde Vlaanderen en provincie Limburg. Data: 10/02 - 17/02 - 24/02 
- 10/03 - 17/03 - 24/03/2014 van 18u30 tot 21u30 in CC Maasmechelen, Koninginnelaan 42 - zaal 3 Prijs: 
euro per cursus of 20 euro voor de volledige reeks. Aanmelding: hendrik.vandeginste@heemkunde- 
vlaanderen.be of via www.heemkunde-vlaanderen.be.  
      
11/02/2014 tot en met 02/01/2014: Nieuwe expo over Italianen in Vlaanderen. In OC Muze, Dekenstraat 
40 in Heusden-Zolder kan je elke dag van 14 tot 20u naar de fototentoonstelling met als thema: ‘Wie zijn 
de Italianen in Vlaanderen? De mijncités, de kerk van de Italiaanse gemeenschap en de onvermijdelijke 
pizzeria’s .. het komt allemaal aan bod. De fotograaf zocht de kleine en grotere verhalen, die geweven zijn 
in nostalgie, integratie, temperament, en traditie. Gratis toegang. Info: www.muze.be.  
 
14/02/14 een mooie datum. Tientallen Limburgse koppeltjes trouwen op Valentijn. Minstens 33 
Limburgse koppels hebben Valentijnsdag uitgekozen om mekaar het jawoord te geven.   
HBVL: Het was mijn idee, vertelt Sandra van Litsenborg. Een hele reeks hoogtepunten uit ons leven vond 
immers plaats op een feestdag. Zo begonnen we onze relatie op 1 januari 2001. We zijn toevallig gaan 
samenwonen op de Dag van de Arbeid. Onze dochter werd geboren op Pinksteren en Gunther vroeg me 
te huwelijk op oudejaarsavond vorig jaar. De datum van 14 februari paste bovendien ook perfect bij onze 
voorkeur voor een winterhuwelijk.   
      
18/02/2014: I Muvrini, eind jaren zeventig opgericht door de broers Jean-Francois en Alain Bernardini, is 
zonder twijfel de meest beroemde groep uit Corsica. De groep brengt een combinatie van traditionele 
muziek en polyfone liederen met tal van invloeden, zonder hun Corsicaanse identiteit te verloochenen. 
Locatie:: CC Kunstlaan 5 Hasselt - om 20u Inkom: 28/26 euro - info 011/229933 of www.ccha.be. 
      
20/02/2014: Lezing stamboom. Heb je interesse om een eigen stamboomonderzoek te starten en meer te 
weten te komen over je afstamming? Stamboomdeskundige Maurice Kuyckx brengt op donderdag 20 
februari van 14 tot 16 uur een boeiend verhaal in Dienstencentrum ‘t Park, Zeven Septemberlaan 13 
Hasselt - info 011/307875. 
 
Tot 07/03/2014: Genkenaren maken van hun raam tijdelijke museumvitrine. In de Vredestraat in 
Zwartberg en in de Rondpuntlaan in Winterslag kunnen voorbijgangers en buurtbewoners genieten van 
kunstwerken achter de ramen van de huizen. Het zijn de bewoners zelf die de kunstwerken ontworpen en 
samengesteld hebben. Doel van het project is de sociale cohesie in de straten te versterken, onder meer 
door elkaar beter te leren kennen aan de hand van kunstwerkjes. Het project noemt ‘Museum in de 
straat’.. Vredestraat-Zwartberg/Rondpuntlaan-Winterslag.  Nog tot 7 maart 2014.   HBVL: Anna Rumeliotis 
koos ervoor om dingen te etaleren die deel uitmaken van haar eigen leven en dat van haar partner, hun 
kinderen en kleinkinderen. ‘Mijn man heeft in de mijn gewerkt’ zegt Anna. ‘Daarom heb ik gekozen voor 
verschillende mijnattributen en foto’s van de mijnen. We zijn van Griekse afkomst. Daarom mocht ook 
Ouzo, onze nationale drank, Smara Skarlidu verkoos vorm te geven aan haar passie en haar geloof. ‘Ik 
maak deel uit van een Griekse dansgroep en van de Griekse vrouwenvereniging. Ik heb dus gekozen voor 
foto’s en attributen die daarnaar verwijzen. Omdat we ook gelovig zijn als Grieks-orthoxe christenen 
hebben we er ook een icoon in verwerkt. Voorts hebben we er een koperen plaat in de vorm van een 
typerend beeld van de Olympische Spelen bij gezet. Griekenland ligt immers aan de basis van die Spelen. 
Tenslotte heb ik ook nog twee Griekse karaffen staan. Eentje voor wijn en eentje voor water. Symbolisch.   
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01/03/2014: Oude postkaarten in Kermt. Ben je geïnteresseerd in postkaarten? Dan is het 
ontmoetingscentrum Kermeta op zaterdag 1 maart voor jou ‘the place to be’. Daar vindt dan een grote 
postkaartenbeurs plaats. Je kan snuisteren langs een mooie collectie prentkaarten. Locatie: Kermeta, 
Diestersteenweg 204 in Kermt (Hasselt) - van 8u30 tot 13u30 Meer info : www.hcp200 be  
      
08/03/2014: Retrodag van de Limburgse Kringwinkels. De Limburgse Kringwinkels organiseren op 
zaterdag 8 maart voor het achtste jaar op rij een ‘Retrodag’. U kan er dan zoals altijd terecht voor 
alledaagse tweedehandsspullen. Vooral de oude, retro spullen staan in de kijker. Alle deelnemende 
adressen en hun acties vind je terug op www.dekringwinkel.be 
      
13/03/2014: Binnen bij boeren, bakkers en brouwers. Erfgoed Haspengouw pakt uit met een nieuwe 
lezingenreeks: Binnen bij boeren, bakkers en brouwers. Op zes donderdagavonden laten even veel 
sprekers hun licht schijnen op diverse aspecten van onze rijke plattelands- en voedingscultuur. De eerste 
gastspreker is Prof. dr. Yves Segers, coördinator van het CAG. Hij vertelt over de eetgewoonten in 
Vlaanderen en Haspengouw. En dit aan de hand van enkele culinaire publicaties. Om de avond nog 
smakelijker te maken, voorziet de KVLV van Aalst hapjes. De toegang is gratis en starten doen we om 
19u3  Inschrijven is verplicht: 011/701830 of info@erfgoedhaspengouw.be Locatie: SOLV, Campus 
Tuinbouw, Diestersteenweg 146 Sint Truiden. 
 
23/03/2014 Babyborrel in Neerpelt: In 2013 werden er 168 nieuwe Neerpeltenaartjes geboren. Al deze 
kindjes, hun fiere ouders en natuurlijk hun broertjes en zusjes waren welkom op de gezellige 
gemeentelijke babyborrel in het Atrium van het Provinciaal Domein Domelhof in Neerpelt. 
      
29/03/2014: Ontmoeting in gesprek en dialoog over het kerkenplein. Het kerkenplan van minister 
Bourgeois heeft een hele denkoefening op gang getrokken over de huidige en toekomstige functie van 
religieuze gebouwen. Uiteraard gaat het over de kosten en wie daarvoor moet betalen. Maar ook en 
vooral over wat de kerk voor u in uw leven en lokale leefgemeenschap betekent. Deze studiedag heeft als 
doel u goed te informeren over het juridisch kader waarbinnen de denkoefening over de kerkgebouwen 
moet plaatsvinden zodat u op basis daarvan en uw eigen daarvan en uw eigen beleving in gesprekstafels 
met elkaar in dialoog kan gaan. Belangrijke aandachtspunten zijn eveneens het verantwoord omgaan met 
cultureel erfgoed en met het maken van keuzes in de toekomstige her/neven)bestemming. Het is niet de 
bedoeling om tot conclusies of standpunten te komen, maar wel om via de gesprekstafels te 
inventariseren wat er bij u over leeft, ongeacht uw religieuze of levensbeschouwelijke opvatting. 
Deelnameprijs (incl koffie en lunch): 25 euro Locatie: Kerk van Schoonbeek (Beverst-Bilzen) - Schoolstraat 
Inschrijven is verplicht voor 21 maart via mail: info@vzwtraject.be en gelijktijdig overschrijven van het 
deelname bedrag op het rekeningnummer BE37 0682 2470 0628 van vzw Traject, Kliniekstraat 4 in 
Hasselt met vermelding van aantal personen.  
 
17/04/2014: Workshop ‘Oorlogswafels bakken’. Wat aten de mensen tijdens de oorlog? En was dat wel 
lekker ? Je komt het allemaal te weten tijdens deze workshop want je gaat zelf aan de slag met 
oorlogsingrediënten en bakt oorlogswafels. Natuurlijk mag je ze ook opeten. Doelgroep: kinderen van 10 
tot 12 jaar - Locatie: Het Stadsmus-Hasselt - van 14 tot 16u30 - deelname in kosten: 6 euro per persoon. 
Inschrijven is vereist: hetstadsmus@hasselt.be - of tel 011/23989  
      
08/06/2014: Witte stadje Thorn vol levende standbeelden.. Het witte stadje Thorn (dat grenst aan 
Kinrooi) is die zondag het decor voor h et levende standbeeldenfestival ToonBeeld Thorn. Tussen 12 en 17 
uur staan zo’n 20 levende beelden opgesteld in het historisch centrum. Daarbij zijn er ook heel wat 
Belgische deelnemers, zoals een Maaseikenaar die zich in dit feestjaar waagt aan Jan Van Eyck. Info: 
www.vvvmiddenlimburg.nl 
 
22/06/2014: Kleine verhalen in een Groote Oorlog. Oorlog verslindt de mannen aan het front. In de jaren 
14-18 hangt er over ons landje een sombere een dreigende sfeer. De gewone man en vrouw lijden 
honger, eten wordt een obsessie en de meer bemiddelden eten hun spaarcenten op. Als kinderen honger 
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hebben, ballen de vrouwen hun vuisten en worden vindingrijk. Schoolsoep, comiteiten en 
voedingscomités ontstaan. Rien Van Meensel vertelt geen geschiedenis, maar wel de verhalen van de 
gewone mensen, toen leven overleven werd. Een tijd waarin het ieder voor zich werd. Zondag 2206 van 
10u30 tot 12u30 in de Stedelijke Bibliotheek, Joris van Oostenrijkstraat 55 in Kuringen - gratis - info 
011/244300 
      
10/08/2014: 100 jaar terug in Sint-Truiden. Sint-Truiden ontsnapte 100 jaar geleden op 9 augustus aan 
een totale verwoesting. Op zondag 10 augustus kom je daarover alles te weten dankzij een 
tentoonstelling in de bus Via Dolorosa en begeleide wandelingen. Er wordt een herdenkingsmonument 
onthuld. - Van 11 tot 18 uur op het Europaplein - meer info: www.sint-truiden.be. 
      
15/08/2014: Wereldkampioenschap schoenenwerpen. Wereldkampioenschap schoenenwerpen tijdens 
de Nederkemis in Hoeselt. 
 
11/09/2014: Delhaize Frères & Cie en de modernisering van de kleine buurtwinkel. In het kader van de 
lezingenreeks ‘Binnen bij boeren, bakkers en brouwers’. De komst van de winkelketens rond de 
eeuwwisseling had een enorme impact. Niet alleen de winkelervaring veranderede maar ook de 
eetcultuur van de Limburgse bevolking; Dr. Nelleke Theugels gaat in deze lezing dieper in op de evolutie 
van de consumptiemaatschappij tussen 1870 en 194  locatie: Buurthuis Ter Cose, Opcosenstraat 7 in 
Kozen (Nieuwerkerken) om 19u30 deelname is gratis , maar inschrijven is verplicht via 
info@erfgoedhaspengouw.be of 011/70183  
      
28/09/2014: ‘Over de huizen op de Grote Markt’. Lezing in het Hessels door Danny Van der Hauwaert. Hij 
vertelt over de huizen op de Grote Markt en de activiteiten die er plaats hebben gevonden. Locatie: 
Stadsmus - 15u - gratis toegang  
      
12/10/2014: Erfgoedjaarmarkt Haspengouw. Meer dan 40 erfgoedorganisaties en verenigingen stellen 
hun werking voor aan de hand van info-standen, presentaties en workshops. Optredens van toneelgroep 
‘t Kringetje en kinderanimatie door ‘t Kwasteeltje. Erfgoedcafé locatie: Ontmoetingscentrum De Brug, 
Kerkstraat 129 Nieuwerkerken. Van 13 tot 18 uur meer info: erfgoedhaspengouw.be. 
      
20/11/2014: Hasseltse smaakverhalen uit De (nieuwe) Hasselaar. Lezing/bloemlezing door Jacques Collen, 
ASG Voorzitter op donderdag 20 november om 19u over enkele traditionele en nieuwe Hasseltse culinaire 
specialiteiten . De lezing is gratis en gaat door in ‘t Stadsarchief, Rederijkerstraat 42 in Hasselt. Hier is ook 
de ‘Bibliotheek van de Smaak’ gevestigd. Er wordt gevraagd om in te schrijven via secretariaat@asg.be.  
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2015 
 
10-18/01/2015: Maak kennis met de huisheiligen. In het Begijnhof van Diest dragen heel wat huisjes de 
naam van een heilige. Waarom kozen begijntjes indertijd net die heilige om hun huis te beschermen? Dat 
kom je vanaf dit weekend te weten op een bijzondere en nieuwe expo rond de meer dan 100 huisheiligen. 
Ze worden via tekst en beeld tot leven gebracht. Locatie: Infirmeriestraat 10 - Diest - nog tot 18 januari 
2015 n- gratis toegang - info: www.diest.be 
   
19/01/2015: Dialecten in Bilzen en omstreken. Het Limburgse dialectgebied is meer geschakeerd dan een 
regenboog, het is een ‘lappendeken’ van dialecten. Hoe komt het dat er zo’n immense diversiteit op zo’n 
korte afstand van elkaar is kunnen ontstaan? Moet die verscheidenheid als een ordeloze toestand 
omschreven worden? Of steekt er een systeem achter dat enigszins bevat kan worden.  Op vraag van 
Bilisium komt José Cajot niet alleen het dialect van Bilzen en omgeving behandelen, maar ook andere 
Limburgse en Nederlandse dialecten. Inkom 3 euro (gratis voor leden Bilisium) Locatie: Auditorium 
Bilisium, 3e etage van het Ganshof, Hospitaalstraat 15 in Bilzen. datum: maandag 19 januari om 20u. 
      
20/01/2015: Kastelen in Haspengouw. De Geschied- en heemkundige Kring Kortenbos organiseert een 
lezing over de kastelen in Haspengouw. Er wordt ingezoomd op de historiek, de architectuur en de 
omgeving van de kastelen. Pierre Diriken heeft niet alleen oog voor de kastelen, maar ook voor 
landschappelijke projecten die de kasteelheren van weleer realiseerden. Locatie: Parochiezaal 
Nobertusheem, Nachtegael z/n Kortenbos (Sint-Truiden) - Inkom is gratis - Uur: 20u. 
      
23/01/2015: Lezing WOII. Patrick Leenders vertelt aan de hand van 150 oorlogsfoto’s uit zijn privé-
collectie het verhaal van WOII in de grensstreek op 10 en 11 mei 194  Er wordt ook kort ingegaan op de 
bouw van het Albertkanaal in de regio Riemst en de strategische rol van deze kunstmatige verdediging. 
Toegang 2 euro (gratis voor abonnees GOGR) Locatie: Polyvalente zaal van de Boekerij, Paenhuisstraat 13 
in Riemst  
 
23/01 tot 20/02/2015: Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog’. Bezoek van 23 januari 
tot 20 februari de multimediale tentoonstelling ‘Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote 
Oorlog’ op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. In een unieke tentoonstellingsfilm getuigen, Mathilde, 
Baptiste en Isidore over het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog, wat ze meemaakten en hoe ze het 
beleefden: in Limburg en aan het front. Zij maken tastbaar wat zo’n oorlog betekende voor een ‘kleine’ 
mens. 44 betonnen Duitse Stahlhelmen vormen het decor van de tentoonstelling en lichten op bij 
duisternis. Elke helm staat symbool voor een Limburgse gemeente en vertelt via een QR-code een uniek 
lokaal oorlogsverhaal. Di-wo-vr: 13 tot 17 u zat: 13-18 u Bijkomende vertoningen op aanvraag - gratis 
toegang. Meer info: tel 011/237575 of e-mail: pcce@limburg.be www.limburg1914-1918.be. 
 
23/01-14/02/2015: Foto-expo ‘Runkst in beeld’. Karolien Coenen studeerde af als Master in de fotografie 
aan de Mad-faculty. Als beloning mocht zij een reportage maken over Runkst. Locatie: Hostel H, 
Jeugdherberg Spoorwegstraat 80 in Hasselt. dagelijks van 9 - 12 uur en van 16 tot 19 uur - inkom gratis. 
Meer info: www.karoliencoenen.be  
 
26/01 OF 23/02/2015: Aan de slag met uw parochiearchief.. In de Onze-Lieve-Vrouw Maagd der 
Armenkerk, Schoonbeek (Bilzen) of de Sint Jozefskerk (Sint-Truiden) - op maandag 26 januari om 19u30 
OF maandag 23 februari om 19u30 Bij het beheer van kerkelijke archieven duiken vaak heel wat vragen 
op. Wat bezitten we eigenlijk precies? Wat moeten we bewaren en hoe doen we dat dan? Hoe maken we 
een inventaris? Organisatie: Erfgoed Haspengouw en Kadoc - KU Leuven. Lesgever: Joris Cella Deelnemen 
is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dit kan op tel. 011/701830 of via info@erfgoedhaspengouw.be 
Ook aangeven aan welke sessie je wil deelnemen. 
      
01/02/2015 tot en met 18/04/2015: Den Doodendraad . Vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog is er 
en druk grensverkeer tussen bezet België en Nederland. Omdat de Duitse bezetter dat verkeer wil 
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controleren sluit hij de grens af door een elektrische draadversperring aan te leggen. Deze driedubbele 
versperring reikt van Knokke tot Vaals en is ongeveer 316 km lang. Ze wordt dag en nacht bewaakt. 
Ondanks deze ‘dodendraad’ blijven duizenden oorlogsvrijwilligers, spionnen, smokkelaars en zelfs Duitse 
deserteurs de grens oversteken. ‘Den Doodendraad’ maakt in drie jaar tijd een duizendtal slachtoffers, 
meer dan de de Berlijnse muur in veertig jaar tijd. Deze tentoonstelling is een initiatief van de provincie 
Limburg en kadert in het project ‘Limburg 1914-1918 - Kleine verhalen in een Groote Oorlog’. De 
tentoonstelling kun je gratis bezoeken tijdens de openingsuren van de Provinciale Bibliotheek, 
Martelarenlaan in Hasselt. - meer info: 011/295900 - E-mail: pbl@limburg.be - www.limburg.be/pbl  
 
08/02/2015: Mondelinge geschiedenis in Martenslinde. Locatie: Zaal De Linde, Martenslindestraat 33a 
Martenslinde om 14 uur In Martenslinde is een werkgroep (Lin in ‘t groen)nu al een half jaar bezig met het 
verzamelen van foto’s, archiefmateriaal en interviews om de geschiedenis van hun dorp in kaart te 
brengen. Tijdens een gezellige bijeenkomst op zondag 8 februari stellen zij hun eerste resultaten voor van 
het onderzoek. Iedereen is welkom. Er is koffie en taart. 
 
26/02/2015: Voorstelling publicatie ‘Binnen bij boeren, 
bakkers en brouwers’. Na het succes van de lezingenreeks 
van vorig jaar werden deze gebundeld in een mooie 
publicatie. Het boek ‘Binnen bij boeren, bakkers en 
brouwers’ wordt feestelijk voorgesteld in de Fabrik, de 
nieuwe evenementenhal van de stroopfabriek in Borgloon. 
Op het programma staat een lezing van Jonas Slegers over 
het verloop van het project en Jo Billen spreekt over de 
limonadefabrieken in Haspengouw. Het rijkelijk 
geïllustreerde boek is er te koop voor slechts 5 euro. 
Iedereen is welkom vanaf 19u3  De inkom is gratis. 
Inschrijven op voorhand is wel verplicht. Dit kan via 
info@erfgoedhaspengouw.be of tel 011/70183   
 
 
 
 
13-14/02/2015: Spionage en fusilleringen in Hasselt. Karin De Greeve geeft een lezing over ‘Spionage en 
fusilleringen in Hasselt tijdens de Groote Oorlog. locatie: Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt - 
15 uur - gratis - meer info 011/239890 - www.hetstadsmus.be.    
 
      
18/02/2015: Het leven zoals het vroeger was. Lezing door Simon Moors. Hoe werden de normale 
menselijke behoeften ingevuld: voedsel, drank, veiligheid, wonen? Wat waren de overlevingskansen? Met 
wie trouwde men? Wie kon trouwen en hoeveel niet? Plezier maken? . Was de grond privé-eigendom? 
Hoe werden we bestuurd? Hoe hielp het geloof de mensen? Welke andere dimensies bracht dit in hun 
leven? Wat dachten de mensen van zichzelf?  Organisatie: Geschied en Oudheidkundig Genootschap 
Riemst.  Locatie: Polyvalente zaal van de Boekerij, Paenhuisstraat 13 Riemst om 19u30 Meer info: 
www.riemst.be/cultuur of 012/44037  
 
22/02/2015 en 14/03/2015:Dansstages Schottisch Variaties door Elena Leibbrand van Frisse Folk op 
zondag 22 februari en dansstage voor en (halve ) beginners op zaterdag 14 maart telkens van 11 tot 
17u30 in De Markthallen, Herk-de-Stad. Deelname in kosten: 40 euro - meer info: www.frissefolk.be 
 
 
23/02/2015: Aan de slag met uw parochiearchief.. Bij het beheer van parochiearchieven duiken veel 
vragen op. Wat bezitten we eigenlijk precies? Moeten we een onderscheid maken tussen het archief van 
de kerkfabriek en dat van de parochie? Wat moeten we bewaren? En hoe doen we dat? Hoe maken we 
een inventaris? Wat als iemand ons archief wil raadplegen? Erfgoed Haspengouw biedt je graag antwoord 
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op deze vragen tijdens de vormingssessie ‘Aan de slag met uw parochiearchief’. Deze vormingssessie is 
een samenwerking tussen Erfgoed Haspengouw en KADOC-KULeuven. Joris Colla vertelt je hoe je  
op een goede manier zorg kan dragen voor uw parochiearchief. Diverse aspecten van archiefzorg komen 
daarbij aan bod: bewaring, selectie, inventarisatie, raadpleging, digitale archivering. Via een  
praktijkgericht workshop leer je bovendien onmiddellijk de kneepjes van het vak. Inschrijven is vereist - tel 
011/701830 of via mail: info@erfgoedhaspengouw.be locatie: Sint Jozefskerk in Sint Truiden - 19u30   
      
28/02/2015: Dansstage Bretoense dansen. van 14 tot 18u30 in de Markthallen van Herk-de-Stad op het 
programma: Plinn, Gavotte, Kas-a-bah, Ridee, Laridee, Cost’ er Hoat, Ronde St Vincent; Gavotte de l’aven 
en Tricot. Lesgever: Kurt Garrez Aansluitend warme maaltijd met dessert. Reserveren is vereist. Deelname 
workshop 40 euro, en mee-eten 10 euro De toegang tot het bal@herk diezelfde avond is inbegrepen. 
Inschrijven voor de dansstage kan bij luk.indesteege@telenet.be. 
Vanaf 2015 vindt het bal@herk plaats op zaterdagavond in de Marthallen van Herk-de-Stad. De eerste 
keer: Fest Noz op 28 februari 14u: stage Bretoense dansen met Kurt Garrez 20u: start van het bal met Pa-
mal (B) 22u: Hot Griseldag (B-Nl) 24u: Bernard Loffet  (Fr) Meer info over de groepen vind je op 
www.folkinlimburg.be   
 
01/03/2015: de Madammenroute in Hasselt. Deze wandelroute laat je kennismaken met belangrijke 
vrouwelijke figuren uit het verleden en het heden van Hasselt. Deze vernieuwde editie kwam tot stand in 
samenwerking met De Madam. Het boekje van de Madammenroute is te koop bij Toerisme Hasselt en 
kost 3,5 euro. De route kan ook in groep, onder begeleiding van een gids, afgelegd worden. Meer info: 
Toerisme Hasselt, Maastrichterstraat 59 Hasselt - tel 011/239540 of toerisme@hasselt.be 
 
 
04/03/2015: ‘Dichter bij de hemel. lezing door Rombout Nijssen. In alle dorpen van Riemst werden tussen 
1850 en WOI nieuwe kerken gebouwd. Tot dan gingen onze voorouders ter kerke in eeuwenoude, 
meestal kleine kerkjes die voor het grootste deel uit de zestiende en de zeventiende eeuw dateerden. 
Rond 1850 trad een nieuwe generatie pastoors aan, die opgeleid waren aan de nieuwe seminaries, en die 
blijkbaar niet meer overtuigd waren van de kwaliteit van die oude romaanse en gotische gebouwen. 
Bezield met veel kracht en ijver vatten zij het gigantische werk aan van het bijeenbrengen van het nodige 
geld, en het bouwen van de nieuwe dorpskerk. Onze spreker gaat met ons op zoek naar de 
omstandigheden die er toe geleid hebben dat onze middeleeuwse kerken verdwenen, en wat daarvan de 
gevolgen waren voor de parochies en voor het samenleven in onze gemeenten. Org: Geschied- en 
Oudheidkundige Genootschap Riemst Locatie: Polyvalente zaal van de Boekerij, Paenhuisstraat 13 in 
Riemst - 19u30 Meer info: www.riemst.be/cultuur of 012/44037  
      
05/03/2015:Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal.. Hoe vertaal je een tijdschriftartikel naar een digital 
story? Waarmee moet je rekening houden? Welke gratis of goedkope en handige applicaties kan je 
gebruiken om die digitale verhalen te ontsluiten? Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens de vorming 
‘Ga digitaal met je (erfgoed) verhaal’. De vorming wordt gegeven door Johan Vencken en Steven Lots van 
De Bardijnen. De Bardijnen reiken als erfgoedmarketinggenootschap erfgoedbeheerders oplossingen aan 
om materieel en immaterieel erfgoed op een hedendaagse, moderne, en innoverende manier te 
ontsluiten naar het juiste publiek. Doelgroep: lokale erfgoedorganisaties en deelnemers aan 
erfgoedevenementen die een basiskennis over de problematiek wensen te verwerven. Tijdens de cursus 
ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Vooraf inschrijven is verplicht. Deelname 5 euro. Het 
inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op Be79 0682 2185 9033 met als vermelding ‘cursus 
digitaal verhaal + naam deelnemer. Kan je bij je inschrijving de website van je organisatie vermelden? Zo 
kunnen de lesgevers die vooraf al eens bezoeken. Voor meer info: daphne.maes@heemkunde-vlaanderen 
of op tel 015/205174. Locatie: CC Hasselt Kunstlaan 5 Hasselt - organisatie: Heemkunde Vlaanderen. - uur 
19-21u30 
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06/03/2015: Schoon volk in de Bib. op vrijdag 6 maart 2015 om 20u15 in het atrium van de Biblliotheek, 
Stadsplein 3 in Genk Treden op: Naragonia en Simone Bottasso (It) Inkom 5 euro Voorverkoop via 
Bibliotheek in Genk en Folk in Limburg bibliotheek@genk.be - tel 089/653522 of via  
luk.indesteege@telenet.be Folkbar: na afloop van het concert jammen we verder in het TVL café  

     
 

 
Foto’s Helena Bijnens 
 
14/03/2015: Ierse muziek en Guinness in Den Ichter. Ook op de tiende editie van ‘Fleadh Opglabbeek’ in 
de Ichter staan op zaterdagavond Ierse muziek, Guinness, ballades en traditionele dans centraal. Dankzij 
folkbands en Ierse instrumenten raakt u helemaal in de sfeer. Vanaf 19 u in Den Ichter, Kapelstraat 16 in 
Opglabbeek. Inkom: 12 euro. - meer info www.fleadh.be. 
      
20/03/2015: Koppelbal met Brabants Volksorkest. vzw Volksmuziek Maasland stelt voor ‘Koppelbal’ op 
vrijdag 20 maart 2015 om 20u in ‘Aud Lanker Kruisstraat 7 in Dilsen Stokkem. Met Brabants Volksorkest. 
Inkom 6 euro - dranken aan democratische prijzen. 
 
20/03/2015: Stijn Meuris - Kleine verhalen in een Groote Oorlog. Stijn Meuris brengt het verhaal van WO1 
op zijn eigen gedreven en boeiende manier. Inhoudelijk laat hij zich inspireren door muzikant en WO1-
kenner Jan Swerts. Meuris vertelt over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, over hoe ons land 
betrokken raakte en hoe Limburg moest toezien hoe het Duitse leger onze contreien als aanloopstrook 
naar Frankrijk beschouwde. Daarnaast toont hij - in een wervelende uiteenzetting met tal van 
afbeeldingen - hoe de Limburgse bevolking omging met die duistere periode uit de Belgische 
geschiedenis. In welke gemeenten was WO1 zichtbaar aanwezig en in welke minder? Welke  
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Limburgers speelden een rol van betekenis en welke anekdotes zijn de moeite waard? Kleine verhalen uit 
een Groote oorlog met verrassende kantjes.. Locatie en uur: GC Ter Kommen, Europalaan 2 in Hoeselt van  
20u15 tot 21u45 Info: www.terkommen.be. 
 
28-29/03/2015: Collectiedagen: Heers ten tijde van WO1. Op de collectiedagen in het buurthuis van 
Veulen kan je voorwerpen, foto’s, brieven of andere herinneringen in verband met WO1 meebrengen en 
‘hun verhaal vertellen’. Specialisten helpen je bij het interpreteren van de voorwerpen en geven advies 
over goede bewaring. Na registratie neemt u de voorwerpen en documenten uiteraard weer mee naar 
huis. Wilt u deze info met ons delen en zo uw steentje bijdragen aan de voorbereiding van onze 
tentoonstelling ‘Kleine Heerse verhalen uit de Groote Oorlog’? Kom dan zeker langs en help ons het 
verhaal van Heers tijdens de Eerste Wereldoorlog vervolledigen. U kan tegelijkertijd de tentoonstelling 
bezoeken ‘De Wereldoorlog in grote lijnen’ die ons door de Provincie werd ter beschikking gesteld. 
Wanneer? 28/03 (13 tot 18 u) 29/03 (10 tot 12u/13 tot 16u30) Locatie? Kerkstraat z/n 3870 Veulen 
Organisatie: Gemeentebestuur Heers ism werkgroep WO1 Info: wendy.cosemans@heers.be tel 
011/484305. 
 
01/04 tot 31/10/2015: Ex-mijnwerkers leiden u rond in mijngebouw Waterschei. Van april tot oktober kan 
u in Genk kennismaken met het mijngebouw van Waterschei. Een ex-mijnwerker vertelt u hoe het leven 
in en rond de mijn was. Hij neemt u mee dor het mijndepot en een ondergrondse luchttunnel. Elke 
zaterdag om 14 en 16 uur in het Mijngebouw van Waterschei, André Dumontlaan 67 - Genk Deelname: 4 
euro Meer info: www.uitingenk.be. 
      
02/04 tot en met 28/06/2015: Heiligen in beeld. Deze tentoonstelling brengt een overzicht van 10 
eeuwen beeldcultuur. Hans Geybels stelde een tentoonstelling samen waarin je de productie van 
heiligenbeelden kunt volgen, van in de middeleeuwen tot nu. van uniek beeldbouw- en snijwerk tot 
hedendaagse massaproductie. Daarbij is ook een unieke publicatie verschenen met een overzicht van de 
productiecentra. Locatie: in de Barokgang achter de Basiliek in Scherpenheuvel; enkel op zaterdag , zon- 
en feestdagen van 13u30 tot 7u30 - gratis toegang. 
 
04/04- 31/05/2015: Tentoonstelling ‘40 jaar bescherming van industrieel erfgoed’. Op 21 augustus 1975 
werd de stokerijsite Stellingwerff - Theunissen in Hasselt als eerste Industrieel-archeologisch monument 
in Vlaanderen beschermd. Die dag lag niet alleen aan de basis van het ontstaan van het Jenevermuseum, 
maar ook aan de basis van de bescherming van een hele reeks industriële gebouwen en 
gebouwencomplexen. Deze rondreizende expo, ontwikkeld door e de Vlaamse Vereniging van Industriële 
Archeologie in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed toont 40 van de meest markante 
beschermde sites. Locatie: Jenevermuseum - dinsdag tot vrijdag: van 10 tot 17u - Tickets 6 euro per 
persoon. - meer info: www.jenevermuseum.be of 011/1123986  
 
06/04/2015 t/m 28/09/2015: Rondleiding stoomstroopfabriek in Borgloon. Bezoek aan de 
stoomstroopfabriek. Je maakt kennis met de fabriek en de apparatuur die gebruikt werd om stroop te 
maken. Dit fascinerende gebouw werd in 2007 uitgeroepen tot eerste winnaar van de Canvas  
Monumentenwedstrijd. Vooraf reserveren via toerisme Borgloon wordt wel gevraagd - tel 012/673653 - 
toerisme@borgloon.be Waar en wanneer? Stationsstraat 54 in Borgloon data: 06/04 - 13/04 - 20/04 - 
27/04 - 04/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 28/09 deelname in kosten: 1 euro. 
 
09/04/2015: Wandelen naar Compostela met een chronische ziekte.. Speciaal voor chronisch zieken of 
mensen met een lichamelijke beperking organiseert het ziekenfonds CM een bezoek aan Compostela. 
Samen met begeleiders vliegen we naar Santiago de Compostela om van daaruit 100 km landinwaarts te 
trekken met een bus. Onze voettocht start in Ferreiros, van daaruit leggen we dagelijks zo’n 10 km af. De 
overnachtingen zijn voorzien in hotels. Ervaren pelgrims, een verpleegkundige en medewerkers 
ondersteunen waar nodig. Een steunende arm, een stuk met de rolwagen of een of meerdere km’s met 
de minibus. Interesse? Kom naar onze infodag op donderdag 9 april om 14 uur in het hoofdkantoor van 
CM Limburg, Prins Bisschopssingel 75 in Hasselt. Inschrijven is verplicht via ziekenzorg.limburg@cm.be of 
011/28025  
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12/04/2016: Cursus Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor  é én dag. In deze cursus 
krijg je meer uitleg over hoe je een geslaagde ééndags-tentoonstelling kan opzetten. Vaak vergt de 
organisatie van een dergelijke eendagsexpo een grote inzet die dan nog eens met een krap budget 
gerealiseerd moet worden. Hoe pak je deze uitdaging best aan? Vanuit de praktijk krijg je allerlei 
concrete, nuttige tips van Els Veraverbeke, conservator van het Huis van Alijn. Zij organiseert al sinds 1999 
talrijke expo’s met een out-of-the-box-aanpak. De cursus vindt plaats op dinsdag 12 april van 19 tot 22u in 
het Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 35 in Hasselt. - Deelnemen kost 5 euro. Je kan je inschrijven via 
www.heemkunde-vlaanderen.be - Meer info 015/205174. 
 
vanaf 18/04/2015: Goedkoop naar musea tijdens Nationale Museumweek. Vanaf zaterdag 18 april (en dat 
tot volgende week zondag) wordt in Nederland de Nationale Museumweek georganiseerd. Dat betekent 
dat u meer dan 400 musea gratis (of tegen een voordelig tarief) kan ontdekken. Vaak worden er ok nog 
extra activiteiten georganiseerd. In Nederlands-Limburg nemen 16 musea deel aan dit initiatief. Meer 
info: www.nationalemuseumweek.nl. 
 
19/04/2015: Fruitkistenrace. Op 19 april organiseert de stad Sint-Truiden haar 65ste bloesemwijding. 
Opvallend is dat er dit jaar ook een zeepkistenrace georganiseerd wordt. In zelfgebouwde zeepkisten 
racen de deelnemers over een parcours van zo’n 200 m terug naar het jaar ‘51. De bolide die het snelst 
alle hindernissen omzeilt zal aan het einde van de dag de eerste prijs meer naar huis nemen. De teams 
bestaan uit maximum drie personen. Inschrijven kan voor 6 april via info.toerisme@sint- 
truiden.be Inschrijving is gratis, wel verplicht. Locatie: Diestersteenweg 146 - Sint-Truiden. Meer info: 
011/701818. 
 
25/04 tot 26/04/2015: Fototentoonstelling Metsteren - Sint Truiden, een gehucht met een rijke 
geschiedenis.. Aan de hand van foto’s wordt het erfgoed en de geschiedenis van Metsteren in beeld 
gebracht. En dit voor de Abdijen van Nonnemielen en Terbeek, de graanmolen, het Spinveld, de Sint-
Niklaashoeve en andere bezienswaardigheden. Deze tentoonstelling gebeurt samen met de uitgave van 
het boek ‘Metsteren-Sint-Truiden een gehucht met geschiedenis. Locatie: Terbeek 78 - 3800 Sint-Truiden; 
Meer info: WerkgroepMetsteren@gmail.com. 
 
26/04/2015: Help ons het gastronomisch geheugen van Limburg te bewaren. Bezit je oude smalfilms (8 
mm,16 mm, super 8) over het dagelijks leven in Limburg? Vertellen jouw films iets over culinaire tradities, 
zoals vergeten groeneten, kweek van dieren voor eigen gebruik, oude voedingsbedrijven of traditionele 
kookkunsten? Dan zetten we ze extra in de kijker ! We digitaliseren ze gratis voor U. wanneer? 
Erfgoeddag op zondag 26 april 2015 van 10 tot 18 uur waar? In de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL), 
Martelarenlaan 17 in Hasselt. of in het Bezoekerscentrum de Lieteberg, Stalkerweg 3690 Zutendaal. 
Praktisch: Je kan je de dag zelf aanmelden aan het onthaal van de PBL Hasselt of de Lieteberg in 
Zutendaal. De films worden na digitaliseren samen met een vertoningskopie op dvd en een kopie met 
tijdscode terug bezorgd. Met deze gecodeerde versie kan je de films nadien beschrijven en registreren. 
Reservaties bij het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed (PCCE) op tel 011/237575, pcce@limburg.be of 
in de Lieteberg Zutendaal op 089/255060, info@lieteberg.be Wie tijdens de erfgoeddag verhinderd is, kan  
gedurende het hele jaar door smalfilms laten digitaliseren bij het PCCE. 
 
29/04/2015: Kerken straks weer populair?. Op woensdag 29 april start Eerfgoed Haspengouw met een 
zevendelige lezingenreeks over religieus erfgoed.: van altaar tot kerk. De aftrap wordt gegeven in Voren 
met een lezing door Sylvain De Bleeckere en Roel De Ridder over de toekomst van kerken. Inschrijven is 
verplicht en doe je via info@erfgoedhaspengouw.be of op tel 011/701830 De toegang bedraagt 3 euro. Je 
kan ook een kaart kopen voor de zeven lezingen voor slechts 10 euro. Locatie: Kerk Onze-Lieve-Vrouw 
Tenhemelopneming, Kerkplein 1 3790 Moelingen (Voeren) om 20 u. 
           
25-26/04/2015: Blaaskapellenfestival in Kessenich. Al voor de 33ste keer organiseert de Maasgalmkapel 
het Blaaskapellenfestival in Kessenich. In de tot muziektempel omgebouwde sporthal De Dom kan u 
zaterdag naar een concert van een Tsjechische topkapel, zondag van ‘s morgens tot ‘s avonds is het Früh- 
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und Spätschoppen met blaaskapellen uit België, Nederland en Tsjechië. op zaterdag vanaf 18 u - inkom 14 
euro op zondag vanaf 11u - laatste optreden om 20u15 - gratis toegang locatie: Meierstraat 46a  
Kinrooi info: www.maasgalmkapel.be 
      
26/04/2015: Kampioenschap boomslepen op Dag van het Trekpaard. In de Winning wordt opnieuw de 
Dag van het Trekpaard georganiseerd. Buiten trekpaarden en andere boerderijdieren vindt u er 
allerhande standhouders die u laten ontdekken wat het platteland te bieden heeft. Verder zijn er 
demonstraties, een hoefsmid, een streekproductenmarkt enz.. Ook het Belgisch kampioenschap 
boomslepen wordt er die dag georganiseerd. Locatie: Sint Ferdinandstraat 1 - Lummen - van 13 tot 18 uur 
- info: www.dewinning.be. 
      
29/04/2015: Kerken straks weer populair. Het open kerkgebouw. Veel kerken staat er verlaten of gesloten 
bij. Hoe komt het dat dit belangrijk bouwkundig erfgoed een probleem is geworden? Welke toekomst 
heeft het nog? Hier vinden erfgoed en sociaal draagvlak elkaar. Ism: Kerkfabriek Moelingen Locatie: Kerk 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, Kerplein 1 3790 Moelingen. Op woensdag 29 april om 20u 
Sprekers: Prof. dr. Sylvain De Bleeckere en Roel De Ridder. 
      
29/04/2015: Planten in ons culturele erfgoed. Het Kruidenkenniscentrum organiseert een lezing waarin 
we u meevoeren in de wereld van rituelen, magie, sprookjes en legenden. In de 21ste eeuw lijken veel 
zaken normaal terwijl veel van onze gewoontes gegroeid zijn uit eeuwenoude rituelen of dingen met een 
grote symbolische waarde voor onze voorouders. Op deze avond staan we even stil bij de oeroude 
verbondenheid van de mens met de natuur, en met het plantenrijk in het bijzonder. We herontdekken de 
diepere betekenis en symboliek van sommige plantengroepen zoals rozen en lelies. Spreker is Marcel De 
Cleene, Doctor in de Wetenschappen-Plantkunde en auteur van verschillende boeken over giftige planten 
en culinaire bloemen. Waar en wanneer? woensdag 29 april om 19u in het Poortgebouw Herkenrode in 
Kuringen Hasselt. Inkom: 10 euro - Inschrijven via mail: kruidenkenniscentrum@herkenrode.be.     
 
07/05-08/05/2015: Folkweekend in Genk. 07/05/2015: TVL Café Stadsplein Genk 19u: optreden van 
Botswing 21u: folkjam, alle instrumenten zijn welkom 08/05/2015 : Folkbal De Flèèketaer in Zagerijstraat 
42 in Genk 20u: dansinitiatie 21: optreden Naragonia 22u30: Snaarmaarwaar Inkom 9 euro   
      
17/05/2015: Geleid bezoek kruiden en inspiratietuin Abdijsite Herkenrode. Een gids vertelt je alles over 
het concept en architectuur van de tuin met meer dan 500 verschillende kruiden en kruidachtige planten. 
Er is ook het intrigerende verhaal van de kruiden en hun gebruik door de eeuwen heen. vanaf 14 u – aan 
het bezoekersonthaal - reserveren is vereist 011/239670 of abdijsiteherkenrode@hasselt.be- deelname 5 
euro (uitpas 3 euro). 
 
18/05/2015: Tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal. Voordracht door Leonie Cornips en Kirsten 
van der Heuij: De ABN-campagnes van de jaren ‘60 en ‘70 bestreden het dialect als thuistaal, omdat dit 
geassocieerd werd met achterstand in de verwerving van de standaardtaal. Ondertussen is er heel wat 
onderzoek uitgevoerd dat het tegendeel aantoont: opgroeien in meertaligheid zorgt voor extra neurale 
stimulansen. De verwerving van twee talen op kinderleeftijd is wederzijds stimulerend, het vergroot de 
taalgevoeligheid en vertraagt de dementie op latere leeftijd. Jared Diamond (University of California) 
ontdekte dat meertaligheid ook een positieve invloed heeft op de uitvoerende werking van het menselijk 
brein o.a. door betere concentratie). Neurowetenschapper Ellen Bialystok van de York University in 
Toronto-Canada bevestigde dit en beklemtoonde de positieve invloed van meertaligheid op de 
metalinguistische ontwikkeling ( het gevoel voor de onderliggende structuur van talen). Het Prima-
cohortonderzoek (1994-2005) in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de 
Radbout Universiteit van Nijmegen vergeleek kleuters die eentalig in het Nederlands werden opgevoed 
met kleuters die tweetalig in het dialect en de standaardtaal werden grootgebracht. Ook dit toonde een 
hogere taalvaardigheid aan bij de kinderen die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het 
Nederlands als schooltaal.  Het afgelopen jaar deed Leonie Cornips (bijzonder hoogleraar Universiteit 
Maastricht en Meertens Instituut Amsterdam) een gelijkaardig onderzoek op scholen in Elsloo en 
omgeving bij honderd eentalig Nederlandssprekende kinderen van 6 tot 12 jaar en eenzelfde groep 
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tweetalig Limburgs Nederlandssprekende scholieren. Organisatie: Universiteit voor het Maatschappelijk 
Belang i.s.m de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Veldeke Bel(j) Limburg, de Raod veur 
‘t Limburgs en Provincie Limburg. Locatie: Universiteit Hasselt, campus Oude Gevangenis, auditorium 
Louis Roppe, Martelarenlaan 42 Hasselt. Inkom 3 euro (2 euro voor studenten en mensen die leven van 
een uitkering) - aanvangsuur: 19u30 Meer info: felixbergers@hotmail.com 011/269084 (namiddagen) 
089/356420 - Inschrijven is niet nodig. 
 
24/05/2015: De Sage van de Eenhoorn - Abdijsite Herkenrode. Op Pinksterzondag worden de 
middeleeuwen opnieuw tot leven gebracht. Familiedag vol creatieve workshops, boeiende vertellingen en 
verrassende theatervoorstellingen. van 10- 18 uur - programma op www.abdijsiteherkenrode.be. 
 
23/05/2015: 40ste Gouwdag Heemkunde - Amerikaanse vliegvelden in WO 2. In 1944 werden de Duitsers 
steeds meer terug gedreven door de geallieerde overmacht, waarbij de grondtroepen voor hun 
offensieven dankbaar gebruik maakten van het luchtwapen. Om deze snelle geallieerde opmars te 
steunen, werden immers tijdelijke vliegvelden net achter het front aangelegd. In Limburg was dat in 
Zutendaal en Opglabbeek. Op deze rudimentaire vliegvelden werden landingsbanen aangelegd met 
metalen platen, waren er vliegtuigparkeerplaatsen en stonden er enkele barakken. Vaak werd de hulp  
ingeroepen van de lokale bevolking en sommigen hadden er zelfs een job. Rond dit thema organiseert 
Heemkring Glatbeke ism het gemeentebestuur Opglabbeek en Heemkunde Limburg de 40ste gouwdag in 
het Troempeelke in Opglabbeek. Programma: 9u30: onthaal met koffie 10u: welkom 10u15: Lezing door 
Peter Celis ‘Runways to Victory’ 11u: Voordracht over Y-32 (vliegveld Opglabbeek) door Karel Baeten 12u: 
middageten in restaurant Forellenhof 14u: Erfgoedwandeling in omgeving Bosbeek of korte vertellingen 
door Giel ivm Norbertijnen in Opglabbeek en Rik Thomas over het mijngebeuren Zwartberg einde WO2 
16u: slot receptie Meer info: ronny.vanstraelen@telenet.be. 
 
23-25/05/2015: Drie dagen keramiek op Domein Bovy. Gedurende het hele Pinksterweekend kunt u in 
Domein Bovy een keramiekmarkt met ongeveer 25 standhouders bezoeken. Er zijn doorlopend 
demonstraties rond o.a. raku en handopbouw. Locatie: domein Bovy, Galgeneinde 22 - 3550 Heusden-
Zolder - uren: op zaterdag van 12 tot 18 uur/op zondag en maandag van 10 tot 18 uur - gratis toegang. 
 
24/05/2015: De Sage van de Eenhoorn. Op de Abdij van Herkenrode in Kuringen worden de 
middeleeuwen zondag tot leven gebracht tijdens De Sage van de Eenhoorn. Verspreid over het hele 
domein vindt u een waaier van activiteiten voor jong en oud. Soms om naan te kijken en te luisteren, 
soms om zelf te doen en mee te maken. Denk maar riddertornooien, workshops, theatervoorstellingen, 
troubadours, glasschilderkunst of acrobaten. Locatie: Abdij van Herkenrode - op zondag 24 mei van 10 tot 
18 uur - Tickets 9 euro (korting voor kinderen). 
       
24/05/2015: Levende standbeelden in Thorn (Nl). Op zondag 24 mei kunt u - net over de grens met 
Kinrooi - in het witte stadje Thorn de beste standbeelden van België en Nederland aan het werk zien. Er 
zijn zo’n 20 deelnemers. Toegang gratis - van 13 tot 17 uur info: www.thornmetronoom.nl. 
 
31/05/2015: Geleid bezoek Jenevermuseum - Hasselt. Tijdens een1,5 uur durende rondleiding maak je 
kennis met het productieproces, de geschiedenis en de maatschappelijke kijk op jenever. Aan het eind 
van het bezoek ontdek je je persoonlijke smaakvoorkeur, die je meteen kan gaan uittesten in het 
proeflokaal. Vanaf 15 u in Jenvermuseum te Hasselt. Deelname: 6 euro (gratis met uitpas - exclusief de 
borrel) - meer info 011/239860 
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13/06/2015: De Doodendraad. Iets ten 
noorden van de Ezel wordt op 13 juni a.s. 
een indrukwekkende nieuwe 
reconstructie van zo’n 200 meter 
doodendraad ingehuldigd. Deze 
reconstructie geeft een uitstekende 
indruk van de impact van deze Duitse 
versperring tijdens WO1 op de omgeving 
en haar bewoners. Langsheen deze 
reconstructie staan drie borden die de 
wandelaars extra info verstrekken over 
de oorspronkelijke constructie in 1916, 
de vele ontsnappingspogingen die vanuit 
België werden ondernomen, maar ook de 
dramatische verhalen die zich aan de 
draad hebben afgespeeld. Hamont-Achel bevat vandaag drie locaties van deze doodendraad: aan de Ezel, 
even verderop in het heidengebied van Beverbeek en een aan de Achelse Kluis. Locatie: De Ezel, kruispunt 
- 14u30 Ruiterstraat -Beverbeekse Heide - meer info: 011:510502 - of E-mail: uitpunt@hamont-achel.be 
 
 
27/05/2015: De taal van funerair erfgoed. Bekijk het kerkhof met andere ogen.. Een begraafplaats is de 
spiegel van de gemeenschap waartoe het behoort. OP kerkhoven in Haspengouw wordt op het eerste 
gezicht vooral het geloof uitgedragen, door de hoeveelheid en diversiteit van kruisen en Christuskoppen. 
Wie er oog voor heeft ontdekt ook de waarde van andere, soms onvermoede aspecten van het funerair 
erfgoed. Symboliek, stijl, type, materiaal, sculptuur, ontwerpers, uitvoerders, situering op de 
begraafplaats, opschriften, grafschriften, verwantschap en portretfoto’s brengen een stenen wereld  
tot leven. Na een algemene introductie met overvloedig documentatiemateriaal, bekijken we het Sint-
Stefanuskerkhof met de ogen van een onderzoeker. Spreker is Anne-Mie Havermans Ism: 
Heemkundekring Falla-Meirs Locatie: Zaal De Bond, Bampstraat4 in Val-Meer (Riemst) Datum: 
27/05/2015 om 20u.  
      
28/05/2015: Dialectkoepel Veldeke viert 15 jarig bestaan. Veldeke (Bels(j) Limburg, de provinciale koepel 
van dialectkringen, zet zich al 15 jaar in om de Limburgse streektaal te promoten als levend cultureel 
erfgoed. De vereniging wil het gebruik ervan stimuleren, in alle maatschappelijke contexten, maar ook de 
culturele expressievormen - van podiumkunsten tot schone letteren. Op 28 mei viert ze haar derde 
lustrum in het oude mijngebouw van Houthalen ism de plaatselijke heemkring de’ Klonkviool. Dat wordt 
gevierde in de zalen van Greenville. Na het onthaal bij een drankje worden de aanwezigen door Jean De 
Schutter rondgeleid door het museum. Dan volgen er enkele korte toespraken, en vervolgens worden de 
dialecten uit alle hoeken van de provincie in de kijker gezet. We bijten de spits af met het Houthalens: 
Louis Smeyers brengt bekende anekdotes ‘Uit het Houthalense leven gegrepen gevolgd door Vic Lijnen 
met een verhaal van een Teut. Twee geboren vertellers komen eveneens aan het woord: Roger Lemoine 
in het Sint-Truidens, en Armand Mesotten in het Diepenbeeks. Clem Agten leest Ekselse gedichten voor 
van Georges Geelen zaliger. Kort voor het einde brengt Frieda Jaeken. nog een sketch in het dialect van 
Niel-bij-As. Alles is gratis, maar inschrijven is verplicht om een goede organisatie mogelijk te maken. 
Iedereen kan zich tot 20 mei aanmelden bij jos.boiten@telenet.be of eventueel via 011/316767. 
      
07/06/2015: Vooroorlogse voertuigen in Genk. Geïnteresseerd in oldtimers pr é-1940? Dan moet je op 
zondag 7 juni naar de ‘Trektocht der Pionier’ met allemaal vooroorlogse voertuigen. De bestuurders zijn 
gekleed in aangepaste klederdracht. In de voormiddag is er een static show, in de namiddag vertrekt een 
rondrit in colonne. Locatie: Hotel De Venne, Wilde Kastanjelaan - van 10 tot 12 uur. Meer info: 
www.trektochtderpioniers.jimdo.com  Gratis toegang. 
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14/06/2015: Kleurrijk Maasmechelen opnieuw op de agenda. Het oude kleurrijke Maasmechelen is terug. 
Dat wil zeggen dat Maasmechelse verenigingen van alle nationaliteiten samen dit evenement organiseren 
en u uitnodigen om mee te genieten van muziek, dans, hapjes, drankjes enz.. Op zondag 14/06 van 13 tot 
18 uur op het Valkeniersplein - gratis toegang - info: www.maasmechelen.be 
 
14-21/06/2015: Boekvoorstellingen religieus erfgoed. In juni stellen twee Hasseltse kerkraden hun 
inventaris van kunst en cultusobjecten voor. Op zondag 14 juni om 9u30 start de misviering in de kerk van 
Heilig Kruis Runkst. Aansluitend vindt de boekvoorstelling plaats. De kerkraad van Wimmertingen zorgt op 
zondag 21 juni vanaf 10u voor een kleine tentoonstelling in de kerk. De misviering start om 11u30 en 
aansluitend wordt de publicatie voorgesteld. 
 
24/06/2015: De kleren maken... de heilige. De heilige Odulphus en andere heiligen op de catwalk. De 
katholieke kerk kent vele duizenden heiligen. Vele heiligen worden wereldwijd vereerd en aanroepen, 
andere soms heel lokaal of binnen bepaalde religieuze gemeenschappen. Gelovigen richten zich bij de 
verering vaak tot een voorstelling of beeld van de heilige. Attributen zijn voorwerpen, die de heilige 
vergezellen en die verwijzen naar zijn of haar leven en eventuele marteldood. De kledij van de heilige reikt 
vaak reeds de eerste sleutel aan voor de identificatie van de heilige. De heilige Odulphus, vereerd in 
Borgloon, wijst ons de weg .. Spreker: Jan Kinckaert Locatie en uur: Sint-Stefanuskerk, Dorpsstraat 1 in 
Hoeselt om 20u Ism Kerkfabriek Hoeselt. 
 
03/07 tot 05/07/2015: Kleiduifschieten in Millen. In het weekend van 3 tot 5 juli 2015 kan je in Millen 
leren kleiduifschieten onder professionele begeleiding van vijfvoudig Belgisch kampioen Hendrik Bruninx. 
Hij zorgt dat je de basisprincipes van het schieten vrij snel onder de knie krijgt. Ook voor de ervaren 
schutters zijn er verschillende disciplines. Wapens en munitie zijn ter plaatse verkrijgbaar. Locatie: 
Zwembad De Zeemeeuw, Trippelenweg 18 in Millen - vanaf 18 jaar - Uren: 03/07 van 16 tot 20 u - 04 en 
05/07: van 10 tot 20 uur. 
 
18/07/2015: Workshop en lezing genealogie. Wil je ook stamboomonderzoeker worden? Kom dan naar 
de workshop en lezing genealogie door Lambert Joosten en Mathieu Kunnen van Familiekunde 
Vlaanderen; in het kader van de tentoonstelling ‘Eén grote familie’ Locatie: Landcommanderij Alden 
Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen om 19 uur Info: lydia.wijnands@cjsm.vlaanderen.be of tel 089/519344 - 
www.alden-biesen.be. 
 
04/09/2015: Storysongs. Voorstelling van het muzikaal erfgoedproject: Storysongs in CC Bogaard, 
Capucinessenstraat 8 in Sint Truiden op vrijdag 4 september om 20u Storysongs is een bundeling van tien 
streekliedjes uit Haspengouw en de verhalen erachter. Interviews en audiofragmenten brengen deze 
liederen tot leven in een speciale tentoonstellingbox. Muzikaal talent uit Haspengouw zorgt dan weer 
voor een hedendaagse kijk op dit erfgoed. Deze muzikale voorstelling is gratis, maar reserveren is wel 
verplicht. Reserveren via CC De Bogaard of Erfgoed Haspengouw: info@erfgoedhaspengouw.be 
 
06/09/2015: Keramiekmarkt in Lommel. Tientallen standhouders nemen zondag deel aan een 
keramiekmarkt in Kerkhoven. Belgische en Nederlandse keramisten zorgen voor een gevarieerd aanbod: 
vaan aardwerk over terracotta tot porselein en keramische juwelen. Locatie: Kanaalstraat en Zwarte Weg 
in Lommel - van 11 tot 17 uur - gratis toegang. 
 
19-20/09/2015: Folkweekend in Limburg. Op zaterdag 19 september: Boombal om 19u met Elanor met 
live folkmuziek en dansinitiatie in het Buurthuis Heppen - Tickets: 7 - 7,5 en 8 euro Op zondag 20 
september: Folk in Limburg in het CC te Leopoldsburg. van 15 tot 20u: gratis akoestische sets van tien 
Limburgse folkgroepen, folkbal, jamsessies, workshops, folkmarktje en eetstandjes. Voorstelling van 
onderzoek ‘Volksmuziek in Limburg’ uitgevoerd door het Limburgs Volkskundig genootschap. van 20u15 
tot 22u30: Concerten door drie Limburgse top folkgroepen in de schouwburg  
Van het CC - Tickets 5 - 5,5 en 6 euro - Groepen: Czarna Gora (Polen) - Snakes in Exile en Naragonia. 
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30/09/2015: Het leven van de kluizenaar. De laatste kluizenaar in Vrijhern woonde er tot in de jaren 
tachtig van vorige eeuw, maar de rust en de stilte vind je nog steeds op deze mooie site.  Met een lezing, 
verhalen en een concert wordt het leven in de kluis van Vrijhern terug opgeroepen. Spreker: Chantal 
Swerts ism Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en De Vrienden van de kluis vzw Locatie en uur: 
Kluis van Vrijhern, Kluisstraat in3730 Vrijhern (Hoeselt) om 20u.  
 
03/10/2015: Bal@Herk met Jean Baptiste en Trio Loubelya. 20 tot 24 u bal@herk met accordeonist Jean-
Baptiste Picot en Trio Loubelya Locatie: Markthallen Herk-de-Stad vanaf 14u: danscursus folkdansen 
Inschrijven: luk.indesteege@telenet.be meer info: www.folkinlimburg.be. 
 
05/10/2015: Vorming inventariseren en fotograferen agrarisch en culinair erfgoed. Ben je geïnteresseerd 
in de landbouwgeschiedenis van onze streek?, of heb je zelf een collectie strooppotten, bakkersmateriaal, 
bier of jeneverflessen en wil je leren hoe je je collectie op een juiste manier moet documenteren, 
fotograferen en bewaren? Schrijf je dan in voor deze gratis vorming, die doorgaat op maandag 5 oktober 
vanaf 14 uur in VCCV De Voerpoort, Dorpsstrat 34 in Moelingen www.erfgoedhaspengouw.be.  
 
10/10/2015: Op handen gedragen. Studie- en contactdag processies: ‘Op handen gedragen’ wil 
vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor processies samenbrengen en ondersteunen. Door het 
uitwisselen van kennis en ervaringen kan het processiegebeuren in Vlaanderen worden versterkt. Locatie: 
Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 Hasselt vanaf 9u30  
 
      
10/10/2015: Volksdansbal en workshops in het CC van Heusden-Zolder. Op zaterdag 10 oktober 
organiseert de volkskunstgroep ‘de Akkermennekes’ uit Heusden Zolder een volksdansbal en workshops 
in het CC Heusden-Zolder, Dekenstraat 4  In de namiddag worden er twee workshops georganiseerd en ‘s 
avonds komen we in de kleine feestzaal samen voor den volksdansbal met begeleiding van life-
muzikanten. Namiddag van 15 tot 18 uur: twee workshops. Samenspel voor muzikanten: onder 
begeleiding van Katrien S’Heeren, die reeds jaren bekend is met volks- en volksdansmuziek door  
haar bijdrage in de groep Pierlala. Zij is muzieklerares (dwarsfluit, samenspel en kamermuziek) in de 
muziekacademie van Aarschot. We zullen leren variaties brengen, tweede stemmen spelen, verschillende 
nuances, ritmes aanleren .. met de aanwezige muzikanten. We zorgen voor de nodige partituren, maar 
zelf breng je je instrument mee en misschien wat muziekpapier en schrijfgerief. Indien mogelijk worden 
de ingeoefende stukken later op de avond gebracht op het volksdansbal. Tweede workshop rond 
Knipwerk: een vergeten Vlaamse papierkniptechniek waar Colette Driessens haar levenswerk van 
gemaakt heeft. Onder haar begeleiding leren we allerlei technieken en motieven verwerken met  
papier en schaar. Deze workshop is bedoeld voor beginners. We maken kennis met de techniek en de 
mogelijkheden daarvan. Je brengt een gemiddelde huishoudschaar meer en papier zal ter beschikking  
zijn. Inschrijvingsgeld voor de beide workshop is 15 euro per persoon (materiaal, koffie en gebak en inkom 
volksdansbal) Het is nodig in te schrijven voor beide workshops - ten laatste op 5 oktober - tel  
Lucienne Veltjen 0473311870 of mailen lucienneveltjen@hotmail.com.  
 
10/10-24/04/2015: Tentoonstelling ‘Napoleon van Boerenkrijg tot Waterloo’. 18 juni 2015 is de 
tweehonderdste verjaardag van de Slag van Waterloo. De herdenking van deze slag is een mooie 
gelegenheid om terug te blikken op de Franse periode in België. in 1799 greep Napoleon Bonaparte de 
macht in het Franse Rijk. Als consul en later als keizer legde hij vele verwezenlijkingen vast in onder 
andere de Code Napoleon. Deze codex ligt aan de basis van onze huidige wetgeving. De tentoonstelling is 
gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de Provinciale Bibliotheek in Hasselt 
      
17/10/2015: Erfgoedjaarmarkt Haspengouw 2015. Een 40-tal Haspengouwse erfgoedverenigingen en 
organisaties stellen hier voor. Het belooft weer een gezellige namiddag te worden voor jong en oud. Met 
talloze informatie, kinderanimatie en een gezellig erfgoedcafé. Locatie: Zaal ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 
11 - 3770 Riemst vanaf 13 uur. 
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nog tot 15/10/2015: Fototentoonstelling religieus erfgoed van Heers. Fotoclub Heers heeft het religieuze 
erfgoed van Heers op vraag van Erfgoed Haspengouw en de gemeente Heers gefotografeerd. Deze foto’s 
zijn nu samengebracht in een tentoonstelling in het Administratief Centrum Heers, Paardskerkhofstraat 
20 in Heers. Nog tot 15 oktober kan je deze kunstzinnige blik op de topstukken uit acht kerken van Heers 
bewonderen. 
      
24/10/2015: Reuzen repaircafé. Info en demo’s - tafelgesprekken over het maken, herstellen en 
restaureren van reuzen. Voor reuzenbeheerders en iedereen die begaan is met het Vlaamse 
reuzenerfgoed. 14u: Hoe verzeker ik een reus en z’n begeleiders? 15u: Hoe communiceer ik met de pers? 
16u: Hoe organiseer ik een reuzenevenement? Locatie: Harmoniezaal Verenigde Vrienden, 
Kerkeblookstraat z/n in Heusden-Zolder Org: Reuzen in Vlaanderen vzw - afdeling Limburg. - gratis 
toegang- van 13 tot 17u      
      
28/10/2015: Religieuze muziek in Haspengouw. Wist je dat het oudste meerstemmige muziekstuk van 
België, de (voorlopig) oudste ‘renaissance-partituur ter wereld en de hof componist van Lodewijk XIV 
Haspengouwse roots hebben? Het rijke muziekverleden van Zuid-Limburg werd pas relatief recent 
onderzocht. Het leverde onverwachte resultaten op. Hun ‘goddelijke’ klanken komen tijdens deze 
geïllustreerde uiteenzetting ruimschoots aan bod. Spreker: Eugeen Schreurs Locatie en uur: Kerk-onze-
Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, Nieuwe Steenweg 139- 3870 Veulen (heers) om 20u Ism Kerkfabriek 
Veulen. 
      
28/10/2015: Heiligen als streekproduct. Op woensdag 28 oktober komt Hans Geybels, bekend theoloog, 
spreken oer de religieuze volkscultuur in onze streek. Haspengouw heeft veel heiligen voortgebracht en is 
tot vrij recent trouw gebleven aan zijn roots. Sommige heiligen kennen nog steeds een sterke verering. De 
lezing start om 20u in Museum De Mindere, Capucienessenstraat 1 in Sint Truiden. Inkom 3 euro. Vooraf 
inschrijven is verplicht wegens het beperkte aantal plaatsen. Inschrijven via 011/701830 of 
info@erfgoedhaspengouw.be. 
 
06/11/2015: Heemkring Landrada zet Munsters dialect in de kijker.. Dialectenspecialist Frany Gregoor van 
Heemkring Landrada heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een Munsters dialectenwoordenboek. De 
Heemkring en de auteur stellen deze Minsterse Diksjenaer dan ook graag voor aan het grote publiek. 
Aanvullend is er een tentoonstelling die dat hele weekend nog te bezichtigen is. Locatie: Het Edelhof, 
Leroyplein Munserbilzen Vrijdag 6 november om 20 uur.  
 
 
8/11/2015: Sint Hubertusviering in Opglabbeek. Op zondag 8 november 2015 vindt bij de Derbyclub op 
het einde van de Teewisstraat de Sint Hubertusviering plaats. Om 10u30 is er een korte eucharistieviering 
gevolgd door de zegening van de bossen, het brood en al de huisdieren. Na dit alles wordt er gratis soep 
aangeboden en vervolgens trekken de geïnteresseerden te paard en/of met de koets het bos in voor een 
toffe wandeling en picknick.. Fe Derbyclub is een paardenvereniging die naar een gezellige sfeer en open 
klimaat streeft. Je vindt de club aan de rand van de groene zone in het kleine Limburgse dorpje 
Opglabbeek. Meer info: www.derbyclub.be . Teewisstraat - Opglabbeek. 
 
13/11/2015:akoestisch folkbal in Markthallen-Herk de Stad . Akoestisch bal in de tentoonstellingszaal met 
verrassend jong talent: The Queens of Baba en Salut. ‘s anderendaags (14/11) van 13u30 tot 18u30 
dansstage in Herk-de Stad door Anita Iliaens Locatie: Markthallen Herk-de-Stad Meer info: 
www.folkinlimburg.be of luk.indesteege@telenet.be. 
 
14-15/11/2015: Proef vergeten Hasseltse lekkernijen.. Koffie met jenever en een klets slagroom: dat is de 
Hasseltse Koffie van de drankkaart op café. Het Stadsmus serveert meer. Middenin de foto-expo ‘De 
Smaken van Hasselt’ schuif je gezellig aan voor het bijna verdwenen gebruik van de koffieklets: een 
babbeltje, een speculaasje, een Hasseltse Koffie of ... een scheermoel? Kom twee vergeten smaken van 
Hasselt proeven. - op zaterdag 14 en zondag 15 november van 14-17 u in het Stadsmus. deelname 3 euro 
(2 euro met Uitpas) 
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17/11/2015: Religieuze volkscultuur in Haspengouw. Heiligen als streekproduct. Bij de kerstening speelde 
Haspengouw een belangrijke rol. Het land was vruchtbaar en de . Er waren heilige plaatsen, veel 
parochies en kapellen. Haspengouw heeft veel heiligen voortgebracht en is tot vrij recent trouw gebleven 
aan zijn roots. Sommige heiligen kennen nog steeds een sterke verering. Er leeft nog een devote 
volkscultuur. Welke stempel heeft dit op de regio gedrukt? Ism: Museum De Mindere Spreker: Hans 
Geybels. Locatie en uur : Museum De Mindere, Capucienessenstraat 1 in Sint-Truiden. om 20u 
 
17/11/2015: Muziek in Haspengouwse kerken en kloosters. Heb je interesse in religieuze muziek en ben je 
nog nooit in de prachtige kerk van Veulen (Heers) geweest? Schrijf je dan zeker in voor deze lezing, waarin 
Eugeen Schreurs, bekend musicoloog, komt vertellen over muziek in onze regio tijdens de Middeleeuwen 
tot de Franse revolutie. Uiteraard zullen er ook veel fragmenten te beluisteren zijn. Toegang: slechts 3 
euro- inschrijven doe je via info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 Locatie: Kerk-onze-Lieve-Vrouw 
Tenhemelopneming, Nieuwe steenweg 139 - 3870 Veulen (Heers) - om 20 uur.  
 
28-29/11/2015: Verkoop uitgaves Stadmus en Stadsarchief Hasselt. Wie liefhebber is van de Hasseltse 
geschiedenis kan het weekend van 28-29 november terecht tussen 13 en 17 uur in het Stadsmus. Het 
Stadsmus en het Stadsarchief verkopen uitgaves van het museum en de erfgoedcel. Tot 50 % korting, en 
sommige boeken gaan zelfs de deur uit voor 1 of 2 euro 
      
28/11/2015 -03/01/2016: Mini expo Hasselt garnizoenstad in woord en beeld.. De Hasseltse 
verzamelaars- en liefhebbersvereniging van het Elfde Linieregiment viert haar tienjarig bestaan met een 
tentoonstelling die de militaire gebouwen en de bezienswaardigheden in de stad toelicht. Ook thema’s als 
het uitgaansleven in garnizoenstad Hasselt, het vliegveld van Kiewit of de vaandel van het regiment 
krijgen een extra woordje uitleg. Locatie: Het Stadsmus - gratis toegang. 
      
28/11/2015: Dialectcongres met dialectwoordenschat van het mijnwezen.. Organisatie: Vereniging voor 
Limburgse Dialect en Naamkunde. ism gemeentebestuur van As en Veldeke As Locatie: Sint 
Aldegondiskerkje As verwelkoming vanaf 9u30 Thema’s die aan bod komen: -As door de eeuwen heen 
(Rik Verlinden en Staf Winters) -Gehuchtnamen in de Oetervallei tussen As en Aldeneik (Jan Segers) -
Bezoek aan het Kolenspoor -Aspecten van de fonologie van het Opglabbeker dialect (Dorothee  
Janssen) -Van Put tot koel: mijnbouwterminologie in Belgisch en Nederlands Limburg (Leen Roels) 
Aansluitend receptie Inschrijven is verplicht: tel 016:222228 of E-mail secretariaat@vldn.be. 
      
09/12/2015: Geheimen van het Odiliaschrijn van Colen ontsluierd. Het klooster van Colen bewaart het 
kostbare reliekschrijn van Sint-Odilia. Het is een van de weinige dertiende-eeuwse kunstwerken, 
beschilderd op paneel, dat ons land rijk is. Over haar ontstaansgeschiedenis was tot voor kort weinig of 
niets geweten. Hoe oud zijn de panelen? Hoe zag het schrijn er oorspronkelijk uit? Welke verf en 
verftechnieken werden gebruikt bij het schilderen? Wat vertellen relieken ons over Sint-Odilia? Een jaar 
intensief onderzoek levert verrassende antwoorden op deze vragen. Spreker: Jeroen Reyniers Ism 
Erfgoedraad Borgloon Locatie en uur: Abdij Marienhof, Zaal Ter poort, Colenstraat 1 Borgloon -Kerniel.      
     
31/12/2015: 7e editie Vier Intiem. Oudejaarsavond-folkbal in Markthallen Herk-de-Stad vanaf 19u met 
Sophie Cavez en Baltazar Montanaro, Sons Libres, Trio Dhoore en Les Zéoles. Bal - inclusief receptie - 
vroegboekactie 23/18 euro (tot 01/11/2015) - online registreren is verplicht. tickets en info: 
www.vierintiem.be 
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2016 
 
01-31/01/2016: Winterwandelingen in Openluchtmuseum. Iedereen die graag de benen wil strekken na 
de drukke feestweken, kan daarvoor elk weekend van januari terecht in Bokrijk. De poorten van het 
Openluchtmuseum blijven dan open, zodat u een stevige wandeling kan maken in de Kempen en 
Haspengouw. U kunt deze maand ook nog genieten van de fonkelende kerstverlichting en de historische 
gebouwen daar. -alle zaterdagen en zondagen van januari - van 14 tot 20 uur -toegang 2 euro - gratis voor 
kinderen en Bokrijk-abonnees. Meer info: www.bokrijk.be. 

 
 
03/01/2016: Gratis rondleidingen in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Elke eerste zondag van de 
maand: gratis rondleidingen in de Sint Leonarduskerk van Zoutleeuw. Om 15u30u tenzij deze op een 
feestdag valt. Verzamelen aan de kerk - deelname in de kosten: 2 euro. Meer info: toeristische dienst 
Zoutleeuw 011/781288. 
      
09/01/2016: Rondleidingen in de brouwerij van Wilderen. Rondleidingen zijn er op elke zaterdag en 
zondag om 15 uur in de brouwerij van Wilderen. Meer info: Toerisme Sint Truiden 011/701818. 
 
09/01/2016: Luistervinken met Napoleonkenner Johan Op de Beeck. Op zaterdag 9 januari vertelt 
Napoleonkenner Johan Op de Beeck op meesterlijke en meeslepende wijze het fascinerende 
levensverhaal van Napoleon Bonaparte. Hij besteedt aandacht aan het woelige privéleven van de keizer, 
bekijkt Napoleons houding ten aanzien van de ‘lage landen’ en ontluistert de mythes die deze kolos van 
de geschiedenis nog steeds omsluieren. Als geschiedkundig auteur is Johan Op de Beeck tegenwoordig 
gespecialiseerd in het napoleontisch tijdperk en de Franse Revolutie. De toegang is gratis maar inschrijven 
is verplicht. Tel 011/295950 E-mail: pbllezingen@limburg.be Locatie : Provinciale Bibliotheek Hasselt - van 
14 tot 16 uur. 
 
11/01/2016: Jenever vloek of zegen?. Davy Jacobs, conservator van het Jenevermuseum komt in zijn 
thuisstad een lezing geven over 2000 jaar distilleerkunst. En dit met een borreltje er bij. Toegang: 3 euro 
(gratis voor Bilisiumabonnees) - Meer info op www.bilisium.be locatie: Oud Hospitaal De Ganshof, 
Hospitaalstraat 15 (3e verdieping) in Bilzen. op maandag 11 januari 2016 om 20 uur. 
 
14/01/2016: Op zoek naar materiaal over Alkense kermissen van vroeger. De Erfgoedraad is op zoek naar 
materiaal over Alkense kermissen van vroeger. Vroeger had elke straat of wijk een kermis. De Alkense 
erfgoedraad zou graag een inventaris maken van al die kermissen in Alken. Weet u wanneer het welke 
kermis was en waarom op die datum? Hoe zag die kermis er uit? Welke kermisattracties stonden er en 
welke activiteiten werden er nog aan toegevoegd? (koers, bal, feest ..) Wie informatie heeft kan die 
binnenbrengen bij de dienst Vrije Tijd, Hoogdorpsstraat 5 in Alken of mail naar de dienst vrije tijd. 
Fotomateriaal is ook welkom. Hiervan wordt een kopie gemaakt, zodat u het origineel terugkrijgt. Info: 
Carine Luts, tel 011/599976 of E-mail: carine.luts@alken.be 
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22/01/2016: Creatief Erfgoedbemiddelaar. Ben je op zoek naar nieuwe manieren om je publiek aan te 
spreken? Of wil je je erfgoedactiviteit eens graag helemaal anders vormgeven? Dan moet je zeker naar de 
lezing van Marcel Daerden van Historische Kring Membruggen. Hij zal spreken over het project Creatief 
Erfgoedbemiddelaar en wat hij persoonlijk daaruit geleerd heeft. Toegang: 2 euro (gratis voor abonnees 
GOGRI Locatie: De Boekerij, Paenhuisstraat 13 in Riemst om 19u30 op vrijdag 22 januari e.k. 
 
21-24/01/2016: Boekenfestijn in Ethias Arena Hasselt. Van donderdag 21 januari tot en met zondag 24 
januari opnieuw Boekenfestijn in de Ethias Arena in Hasselt. Op donderdag-vrijdag en zaterdag van 10 tot 
21u - op zondag van 10 tot 18 u - gratis toegang. 
 
23/01/2016: Infodag ‘Stappen naar Compostela’. Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar 
Santiago de Compostela? Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie?  Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs 
welke weg?  Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? Kledij? Uitrusting? Hoe geraak ik (en mijn 
fiets) terug naar huis? Waar vind ik een goede gids? en een stempelboekje? Hoeveel zal me dat kosten? 
Hoe bereid ik me voor? Een het thuisfront? Op zo vele vragen probeert het Vlaams Compostela-
genootschap aan de kandidaat pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. De pelgrimsinfodagen zijn een 
jarenlange en zeer gewaardeerde traditie. Op 23 januari is er een infodag in Hasselt. Locatie: Parketzaal 
CC Hasselt Het programma ziet er uit als volgt : 10u: warm onthaal en registratie 10u30: welkomstwoord 
11u: presentatie: pelgrimeren naar Santiago de Compostela 11u45: getuigenis over een Pelgrimstocht 
12u: er is mogelijkheid te middagmalen in het restaurant van het CC in Hasselt. 13u: presentatie  
: de tocht in de praktijk met aparte sessies voor stappers en fietsers. 14u: pelgrimsforum met concrete 
vragen en antwoorden. In een informele sfeer nodigen ervaren pelgrims je uit aan vele diverse  
thematafels. 17u: einde infodag Pelgrimswinkel is uiteraard ook aanwezig. Interessante documentatie is 
daar te koop. De deelname is gratis. Wel vragen we om in te schrijven op voorhand via 
regiolimburg@compostelagenootschap.be met je naam, voornaam, adres en de vermelding of je stapper 
of fietser bent. 
 
2/02/2016: Adopteren van barkruk in stamcafé Hasselaar Teejoo Moonen adopteert op dinsdag 2 februari 
16 zijn eigen barkruk in café Vogelsanck in de Demerstraat in Hasselt. Dat gebeurt met een heuse 
ceremonie waarvoor woordkunstenaar Teejoo samen met volkszanger Robrecht Leenders een aangepast 
lied en gedicht schreef. ‘In de kerk hadden vaste kerkgangers vroeger een eigen stoel, wel ik heb die 
voortaan in mijn stamkroeg’ aldus Teejoo. Om de adoptie in orde te maken vindt er op dinsdag een korte 
plechtigheid met een akte die de adoptie regelt. In de akte wordt geen stoeltjesgeld opgenomen. De 
belangrijkste voorwaarde in de akte is dat de stoel, als ik de Vogelsanck aan de kant gaat en door niemand 
anders mag gebruikt worden. Als ik er ben brengen ze mijn blauwe kruk meteen bij. Nu hoor ik niet alleen 
figuurlijk maar ook letterlijk bij het interieur. Daartegenover staat dat ik een soort adoptievergoeding 
betaal in de vorm van soeskes, een 3 centiliter punt bier, die wordt aangevuld met een bruin kraagje door 
er een beetje Scotch te laten inlopen.  HBVL: Minstens drie keer per week duikt Teejoo al jarenlang ‘De 
Vogelsanck’ binnen. Het is  één van de laatste cafés in Hasselt, waar nog barkrukken aan de toog staan. 
‘Omdat ik een vast plek, links aan de toog heb vonden we het plezant idee dat ik die kruk zou adopteren. 
We hebben de kruk zelf mogen personaliseren, iets wat vooral mijn vriend Robrecht gedaan heeft.    
      
03/02/2016: Gratis gids over carnavalstraditie. Zopas verscheen ‘111 Daag Limburg Alaaf’. een magazine 
van 40 pagina’s rond Carnaval in Limburg. De klemtoon ligt op de carnavalstraditie in Belgisch Limburg, 
maar ook carnaval in Nederlands Limburg komt aan bod. Het magazine bundelt verhalen over de 
oorsprong van ons Limburgs carnaval, legt de belangrijkste carnaval-begrippen uit en bevat ook een 
handige carnavalskalender met een selectie van het brede aanbod aan carnavalsactiviteiten in beide 
Limburgen. De vele stoeten, zittingen en bals zijn stuk voor stuk momenten van grote samenhorigheid. 
Het initiatief voor de carnavalsgids ‘111 Daag Limburg Alaaf’ ontstond binnen d’n ‘Opregte Leugeneer een 
genootschap dat jaarlijks op dinsdag voor carnaval een dagevenement organiseert, waarbij de 
deelnemende carnavalsverenigingen en genodigden samen een aantal locaties in beide Limburgen 
bezoeken De gids is gratis verkrijgbaar op aanvraag via 111daagalaaf@gmail.com.  
      



06/02 tot en met 01/05/2016: Dokter Bamps verzamelt . Reconstructie van een 
19de eeuwse Hasseltse topcollectie. De Hasseltse dokter Bamps deed dat ook: een 
bijzonder rijke en gevarieerde verzameling van voorwerpen die met Hasselt of 
Limburg te maken hebben. In 1907 veilde een Brussels veilinghuis meer dan 1200 
loten. De veiling duurde maar liefst vijf dagen. Het Stadsmus bracht meer dan 100 
voorwerpen opnieuw samen. Locatie: Stadsmus Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.  
 
 
 
 
06/02/2016: Rondleiding in brouwerij en stokerij van Wilderen (Sint Truiden). Elke 
zaterdag en zondag kan je voor rondleiding terecht in de brouwerij en stokerij van 
Wilderen (bij Sint Truiden) - telkens om 15u. (controleer de data aub) Voor info: 
Toeristische dienst Sint Truiden tel 011/701818. 
 
10/02/2016: Kinderatelier: een oude techniek: het achter - glas schilderij. In het museum worden enkele 
schilderijtjes bewaard die op glas zijn geschilderd. Maak kennis met deze oude techniek. Teken eerst je 
eigen ontwerp en schilder dit op een glazen plaat. Draai de glasplaat om en je acher-glas-schilderij is klaar. 
Locatie: Museum De Mindere, Capoucienessenstaat 1 in Sint Truiden. van 14 tot 16 uur Meer info: 
011/672971 - E-mail: info@demindere.be. 
 
14/02 tot 28/02/2016: Expo over de geschiedenis van de Bokkenrijders. Wat en wie waren de 
bokkenrijders? Wie meer over dit typisch Limburgs fenomeen uit de 18e eeuw wil weten kan vanaf 
zondag 14 tot en met 28 februari dagelijks terecht op een unieke expo in CC het Loo, Vismarkt z/n in 
Tessenderlo. De VVV en het Internationaal Bokkenrijdersgenootschap hebben daar de handen in elkaar 
geslagen om duidelijkheid te scheppen over deze mysterieuze geschiedenis en de heksenprocessen. Ook 
de schelmentochten van volgende week vrijdag en zaterdag staan in het teken van de bokkenrijders. 
Gratis toegang 
 
14/02/2016: Op zoek naar de putheks. Kids zijn vandaag welkom in het mijnmuseum in Beringen voor het 
verhaal van de mijnfee en de putheks.  Lang geleden woonden er in Beringen twee zussen. De ene zus 
groeit op tot een goede fee. Ze zorgt ervoor dat de mijnwerkers niets overkomt. De andere zus dwaalt 
rond in de ondergrond en maakt het de mijnwerkers moeilijk met haar fratsen.. Nu wil de wijnfee op zoek 
naar haar zus. Wie helpt zoeken? Maar onvoorbereid de ondergrond ingaan mogen de kids niet. Dit 
gebeurt samen met een ervaren mijnwerker. En met de juiste kledij: een helm en een lamp, die je gewoon 
ter plaatse krijgt. Met een echte mijntrein gaat het dan richting ondergrond: op zoek naar de putheks. 
Locatie: Mijnmuseum Beringen om 11 uur. Info: www.mijnmuseum.be. 
      
16/02/2016: Het dagelijkse leven in de Groote Oorlog. Historicus Luc Vandeweyer komt spreken over het 
dagelijkse leven in Haspengouw tijdens WO1. Locatie: Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint Truiden - om 
20u Reservatie is verplicht via 011/701830 of info@erfgoedhaspengouw.be. 
      
16/02/2016: Het dagelijkse leven in de Groote Oorlog. Op dinsdag 16 februari komt historicus Luc 
Vandeweyer spreken over het dagelijkse leven tijdens Eerste Wereldoorlog. Locatie : Academiezaal, 
Plankstraat 18 in Sint Truiden om 20 uur Reserveren is verplicht via info@erfgoedhaspengouw.be of 
011/70183  
 
17/02/2016: Het Odiliaschrijn van Colen geeft zijn geheimen prijs.. Jeroen Reyniers is kunsthistoricus en 
woont sinds kort in Sint-Truiden. Al jaren is hij gefascineerd door het rijke (religieuze) erfgoed in 
Haspengouw. Hij schreef een thesis over het Odiliaschrijn in het klooster van Colen (Kerniel). Vorig jaar 
kreeg hij de kas van de Koning Boudewijnstichting om het reliekschrijn nog diepgaander te onderzoeken. 
Hij stelt nu de resultaten voor. Locatie: Museum De Mindere, Capucienessenstraat 1 - Sint Truiden. om 30 
uur Meer info: gok.sinttruiden@gmail.com. 
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20/02/2016: Rondleiding en bezoek brouwerij Kerkom. Elke zaterdag rondleiding in brouwerij van Kerkom 
bij Sint Truiden - om 15 u Meer info: Toeristische dienst Sint Truiden 011/701818  
          
22/02 - 20/03/2016: Expo Taart. Het Centrum Agrarische Geschiedenis heeft een kleine maar fijne expo 
samengesteld over taart en de daaraan verbonden rituelen. Waarom ligt er een boon in een 
driekoningentaart? Sinds wanneer heeft een bruidstaart lagen? en wat is het verschil tussen een taart en 
een vlaai ? Taart hoort bij het leven, maar ook bij kleine feestjes. Een taart kan ook zomaar, uit goesting. 
De expo Taart vertelt hoe taart van luxeproduct evolueerde tot (bijna) gewone kost. Hoe taart tegelijk een 
middel is om te feesten en om te protesteren, en hoe andere culturen vieren ontdek je in deze expo. Je 
kan de expo bezoeken in Voeren en in Sint-Truiden. In Voeren wordt de expo verder aangevuld met 
mooie stukken uit de collectie van Theo Broers. De collectie van o.a. De Bakkersbond en Heemkundige 
Kring Groot-Sint-Truiden vult de expo in Sint Truiden aan. Locatie: van 22 februari tot 20 maart 2016 in  
bibliotheek Voeren, Berneauweg 40 van 22 maart tot 20 april 2016 in de Keizerzaal, Diesterstraat 1 in Sint 
Truiden. Openingsuren op de website: www.erfgoedhaspengouw.be. 
 
25/02/2016: Samen in de onmaat met Olle Geris. Olle Geris brengt haar levensverhaal als 
instrumentenbouwster van doedelzakken. Olle Geris bouwt doedelzakken en ademt muziek. Ze kiest niet 
voor een veilige confortzone, maar wel voor avontuur en onderzoek. Voor haar is interessant zoveel meer 
dan gemakkelijk. Deze verborgen parel van de (Limburgse) folk verdient een internationale erkenning. 
Locatie: Genkse academie voor kunst, Stadsplein 1 in Genk om 19u3  Inschrijven kan je via  
www.folkinlimburg.be  Bekijk de trailer op KriZoom.be of op facebook. 

            
 
27/02/2016: bal@herk in de Markthallen Herk-de-Stad. Op 27 februari bal@herk in de Markthallen in 
Herk-de-Stad 20u: Cardin met jonge accordeonisten Guus Herremans en Jeroen Laureyssens 22u: El 
Peppah: Nederlandse balfolk band uit Utrecht. Eigen geluid met invloeden uit de Franse folk, pop, jazz en 
klassieke muziek. 24u: Les Frères d’Eckère ongeziene formatie met dansbare balfolk. Instrumenten: 
Franse hoorn en diatonisch accordeon. Ze brengen goede mix van de standaard en minder gekende 
dansen. Meer info op www.folkinlimburg.be. 
 
01/03/2016: Oproep - Tongeren zoekt pelgrims voor de Kroningsprocessie. Om de zeven jaar trekt in 
Tongeren de Kroningsprocessie viermaal door de straten, op 3,5,8 en 10 juli. Dit keer wil de organisatie er 
ook een pelgrimsgroep in waarin Compostela-pelgrims met schelp en rugzak niet mogen ontbreken. 
Limburgse pelgrims die zich geroepen voelen kunnen tot 15 maart contact opnemen met hun deken of 
met Myriam Jacobs - E-mail: jacomyriam@gmail.com De Kroningsprocessie trok in 1889 voor het eerst uit 
naar aanleiding van de kroning van het lokale Mariabeeld, en daarna om de zeven jaren (behalve in 1918). 
Daarmee knoopte de stad weer aan bij de traditie van de in de streek sterk verbreide heiligdomsvaarten. 
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Tot aan de Franse Revolutie was er ook een heiligdomsvaart in Tongeren. Bij zo’n zevenjaarlijkse 
evenement worden de lokale relieken getoond. Dat is onder meer zo in Maastricht, Aken, Hasselt e.a. 
Meer info: www.kroningsfeesten.be.  
      
05/03/2016: Het geheim van Kiewit - verteltocht voor gezinnen. Wat is er toch gebeurd op Kiewit? Af en 
toe komt er een munt te voorschijn bij het spitten of ploegen. Heel wat roddels of verdachtmakingen 
worden verteld. Jan Bellen, de turfsteker, is ook op mysterieuze wijze verdwenen. Help jij het geheim 
ontrafelen tijdens een ludieke verteltocht? Het verhaal werd speciaal geschreven voor Kiewit door 
kinderboekenschrijver Stijn Moechars. Het verhaal is los gebaseerd op een boek van Alfons Jeuris ‘de 
schilder van de Kempen’. Voor gezinnen met kinderen vanaf 7 jaar - inschrijven is verplicht. - uur: om 
18u30 + 19u30u locatie: Domein Kiewit, Putvennestraat Hasselt - deelname: 3 euro - meer info 
011/210849/E-mail: kiewit@hasselt.be. 
 
05/03-31/10/2016: Expo over rituelen rond het overlijden. In het Gemeentemuseum Jacob van Horne, 
Markt 7 in Weert (Nl) (een buurtgemeente van Bocholt) kan u vanaf het eerste weekend van maart naar 
de expositie ‘Rust in vrede - rituelen rond het overlijden’. De tentoonstelling staat stil bij het feit hoe in 
vier verschillende periodes (van de prehistorie tot de moderne tijd) werd omgegaan met doodgaan en 
welke gebruiken en rituelen daarbij huren. - op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur/van  
 
11/03/2016: Schoon Folk in de Bibliotheek Genk. Voor de derde keer organiseert Bibliotheek Genk in 
samenwerking met Folk in Limburg en de afdeling folk van de Genkse Academie voor Kunst een concert in 
het Atrium van de Bibliotheek. De Oostenrijkse muzikant Matthias Loibner is een virtuoze draailierspeler. 
Hij wisselt oude melodieën af met nieuwe en experimentele geluiden en is evengoed thuis in de 
wereldmuziek als in de Franse barokmuziek. Didier Francois bespeelt de Zweedse variant van de draailier 
Locatie: Atrium, bibliotheek Genk, Stadsplein 3 - Inkom 5 euro - voorverkoop via Bibliotheek Genk - 
bibliotheek@genk.be of tel 089/653522. 
 
12/03/2016: Studiedag Limburg Verzameld/t. 
Prospectie, registratie, beveiliging, erfenissen 
en schenkingen, verzekeringen, ... dit klinkt je 
vast niet onbekend in de oren als je bezig bent 
met de uitbouw van een verzameling. Op deze 
studiedag laten enkele experten hun licht 
schijnen over deze kwesties. Een aanrader 
voor verzamelaars en heemkundige kringen 
met een eigen verzameling. Locatie: 
Universiteit Hasselt, Campus Oude 
Gevangenis, Martelarenlaan 42 in Hasselt - 
vanaf 9u30 - deelname in de kosten: 15 euro 
(incl broodjeslunch en koffie) - meer info: tel 
011/237575 - inschrijven is verplicht: dit kan 
via Limburgverzameldt@erfgoedplus.be Het 
programma ziet er uit als volgt: 9u30: onthaal 
met koffie in de Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 in Hasselt) 10u: welkom en inleiding door Raymond 
Lambie, voorzitter van Heemkunde Limburg. 10u10: Historicus Jo Rombouts over de verzamelaar dokter 
Constant Bamps (1847-1907) en het verzamelen van zijn collectie. 11u: start keuzesessies: -Eerst grote 
kuis, dan pas verhuis. Het Stadsmuseum Lokeren verhuist zijn collectie in een extern depot. -Hebben en 
houden - tips om je erfgoed gezond te houden. -Successieplanning: erfenissen, schenkingen, duo-legaten -
Van nagel tot nagel: praktische tips voor het bruiklenen van je verzameling. -Tips voor diefstalpreventie en 
inventarisatie van kunstvoorwerpen. 12u15: Broodjeslunch 13u: Keuzesessies - zie hierboven 14u15: 
Conclusies en vragen - voorstelling van het project Limburg Verzameld/t 15u: Bezoek aan de expo ‘Dokter 
Bamps verzamelt’ in het Stadsmus. 15u45: Drankje in het Tuincafé van het Stadsmus. 
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12/03/2016: Feestdag voor retroliefhebbers in kringwinkels. Wie houdt van retro en vintage kan op 
zaterdag 12 maart zijn hart ophalen in 15 Kringwinkels in Limburg. Daar wordt de jaarlijkse retrodag 
georganiseerd. U kunt er snuisteren tussen de vintageproducten uit de fifties tot en met de nineties. 
Verwacht u aan nostalgische meubeltjes, lampen, oude muziekinstrumenten, enz.. In heel wat winkels 
worden er speciaal extra activiteiten georganiseerd. Een overzicht van alle deelnemende kringwinkels 
vindt u op www.dekringwinkel.be - van 10 tot 17 uur 
      
12/03/2016: Bakdag in Voeren. Op zaterdag 12 maart van 9 tot 16 uur organiseert KVLV Voeren een 
‘Bakdag’ in VCC Veltmanshuis, Kwinten 3 te St Martens-Voeren. Deelname in de kosten: 35 euro (leden 
KVLV 30 euro) en inschrijven voor 1 maart via kvlv.voeren@gmail.com. Het lijkt ver weg, maar is vandaag 
opnieuw in: samen bakken in de houtgestookte stenen bakoven. Om te ontspannen, te genieten, verhalen 
van vroeger uit te wisselen, en om te leren van elkaar. Je ontdekt er oude recepten en gebruiken, en leert 
er verschillende soorten brood bakken op grootmoeders wijze.     
 
13/03/2016: Expertisedag in het Stadsmus Hasselt. Heb je een mooi erfstuk? of misschien zelfs een hele 
verzameling? En zit je met vragen over de achtergrond van je voorwerp of over het bewaren ervan? Het 
Stadsmus brengt een aantal experts samen die de historische context kunnen situeren. Locatie: Stadsmus, 
Guido Gezellestraat 2 Hasselt - van 14 tot 17u. 
 
15/03/2016: Over de wortels van de Limburgse taal. Gespreksavond met Felix Bergers (Organisatie 
Vormingsplus Limburg) Locatie: Vormingsplus, Cellebroederstraat 13-15 in Hasselt om 19u3  Inkom 5 euro 
- Inschrijven is verplicht, liefst voor 8 maart. Meer info: 011/560100 of info@vormingspluslimburg.be 
www.vormingsplus-limburg.be Samen gaan we op zoek naar de wortels van de Limburgse taal. Wat is de  
ontstaansgeschiedenis van onze streektaal? Wat zijn de typische kenmerken? Waarom is er zoveel 
variatie in de Limburgse dialecten, in België nog meer dan in Nederland? We onderzoeken de spelling van 
het Limburgs, in Nederland en België. Ook de Unesco-atlas van de bedreigde talen nemen we onder de 
loep. Ook leven er verschillende meningen over het behouden van de dialecten: welke zijn ze, en wat is 
het achterliggend denken? En tenslotte: welke verenigingen bestuderen het Limburgs, en welke zetten 
zich in voor het behoud ervan?    
 
21/03/2016: Stappen naar Compostela. Na een wandeltocht van ca 2700 km kwam Rudi Hendriks vorig 
jaar toe in Santiago de Compostela. Een prachtig avontuur. Vertrokken in Kuringen op 28 februari en 
toegekomen in Compostela op 8 juni. Hier zijn vele foto’s gemaakt, kleine en grote anekdotes beleefd. 
Zijn reisverhaal met heel wat foto’s op maandagavond 21 maart om 20u in de Gildezaal in Kuringen. 
Inkom 5 euro. Wat overblijft gaat naar het Sint Vincentiusgenootschap in Kuringen. Zo blijven we in de 
geest van de pelgrimage. Liefst verwittigen op mail als je komt:  
Ruddi.hendriks@gmail.com of 0498/181713. dinsdag tot vrijdag van 11 tot 17 uur - toegang: 4 euro (gratis 
voor - 17 j) - meer info: www.museumweert.nl. 
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23/03/2016: Lezing Taart! Vandaag is er taart voor elke gelegenheid. Meer nog: bij de bakker vind je elke 
dag taart. Maar dat is niet steeds zo geweest. Deze lezing schetst de evolutie van taart als exclusief 
product tot iets alledaags. Ondertussen kan je ook proeven van allerlei lekkers. Na de lezing kan de je 
expo ‘Taart’ bezoeken. Inkom 3 euro Locatie: Keizerszaal, abdijsite Sint-Truiden, Diesterstraat 1 3800 Sint 
Truiden om 20u.  

 
foto collectie Broers 
 
23/03/16 tot 01/11/2016: Gratis historische rondleiding over 1000 jaar Kasteel van Nieuwenhoven. Elke 
zondag (n feestdag) om 11 u kan je deelnemen aan een gratis rondleiding (aanmelden in het Streekcafé 
van het kasteel). Tijdens de rondleiding langsheen de binnenpleinen en gebouwen vertellen we over de 
1000 jaar rijke geschiedenis van deze plek: de benedictijnen, de adel, de branden, de restauraties, 
stijlinvloeden en verbouwingen doorheen de tijd, alsook de toekomstvisie. Locatie: Kasteel van 
Nieuwenhoven, Engelkamp 55 3800 Sint Truiden - meer info 011/686410 of 
www.kasteelnieuwenhoven.be/café.html.  
      
01/04-31/10/2016: In het spoor van de mijnwerkers tijdens Mijnzondagen. Vanaf deze maand (en dat tot 
het einde van oktober) worden in het Mijnmuseum van Beringen opnieuw de Mijnzondagen 
georganiseerd. Tijdens deze gezinsuitstap treedt u in de voetsporen van mijnwerkers en krijgt u uitleg 
over hun leven en werk. Als afsluiter is er een ritje in een authentieke mijntrein. Vooraf reserveren is niet 
nodig. -elke eerste en derde zondag van de maand om 11u en om 14 u -locatie: Koolmijnlaan 201 -
deelname: 8 euro (korting voor kinderen en senioren) -info: www.mijnmuseum.be 
 
01/04-28/05/2016: Tentoonstelling ‘Den Draad’. De Dodendraad is 100 jaar na de eerste wereldoorlog 
duidelijk nog niet vergeten. Deze afschrikwekkende versperring (met een spanning van 2000 volt) tussen 
de Belgische en Nederlandse grens is het onderwerp van een expo in de Achelse Kluis. Op deze expo - die 
sinds begin opnieuw te bezichtigen is - kan u het oorlogsgebeuren in de grensstreek herbeleven. Elke 
woensdag en zaterdag van 10 tot 16 uur Locatie: Achelse Kluis, De Kluis 1 - Hamont-Achel - toegang: 2 
euro (gratis voor kinderen) - meer info: www.noordlimburg1914-1918-be 
      
01/04/2016 tot en met 31/05/2016: Bezoek aan het fruitmuseum. Foto’s en teksten geven je een inzicht 
van de geschiedenis van de fruitteelt in Haspengouw. Je krijgt ook zicht op alle nevenactiviteiten van de 
fruitteelt. Fascinerend zijn het grote aantal relicten, waaronder de oudste sorteermachine uit Europa en 
de oudste veilingblok van België. Locatie: Fruitsite Colen, Colentraat 1 in Borgloon Meer info:012/747244 - 
www.vzw-fruitstreekmuseum.be - inkom 1 euro.  
 
02/04/2016: Dansstage Zwiefacher en onregelmatige walsen. Allerhande traditionele en nieuwe 
koppeldansen waarin maten van 3 en 2 mekaar naadloos afwisselen. We kennen de walsen in 5,8 en 11, 
maar er is meer. een leuk aanbod voor oren en voeten. Begeleiders zijn de muzikanten van Sous Le pont 
(Fr) Inschrijven via www.folkinlimburg.be. 
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02/04/2016: Bal@herk met afwisselend A Rase de Tere (W) en Sous le 
pont (Fr). Folkbal in het gemeenschapscentrum Markthallen in Herk de 
Stad om 20u. A rase de tere is een koperblazerskwarter uit de streek 
tussen Samber en Maas. Daar leeft nog steeds de traditie van 
‘Arguedènes’ of danskes beoefend door de beste solisten van 
dorpsharmonieën en fanfares. Hun walsen, polka’s, schottischen en 
mazurka’s zijn levend erfgoed. Sous le pont is een Frans trio dat ‘le pont 
d’Avignon’ is overgestoken om ons een onvergetelijke balervaring te 
bezorgen. Zij spelen zeer frisse en energieke dansmuziek vol leuke 
vondsten en contrasten. Meer info: www.folkinlimburg.be.  
 
      
 

09/04/2016: Lezing Kunst en erfgoed in de Kijker. Jacques Collen (Academie voor Streekgebonden 
Gastronomie) licht de vergeten lekkernijen scheermoel en begijnenkoek toe. Hoe werden ze gemaakt en 
binnen welke traditie passen ze? Je kan deze lekkernijen ook proeven. Locatie: het Stadsmus - Hasselt om 
15 uur Toegang is gratis, scheermoel 1 euro, begijnenkoek 0,50 euro. Meer info: 011/239890 en 
www.hetstadsmus.be 
      
10/04/2016: Geleid bezoek Belevingscentrum Abdijsite Herkenrode. De gids geeft je in 1,5 uur een 
volledig beeld van 800 jaar geschiedenis op Herkenrode. Samenkomst om 14 u aan het Bezoekersonthaal 
in de abdij. Reserveren is nodig. kan op het nummer 011/239670 of abdijsiteherkenrode@hasselt.be. 
 
10/04/2016: Volksmuziek optreden A-koestiek. Muziekgroep A-koestiek wil jullie muzikaal verleiden op 
hun aperitiefconcert op zondag 10 april om 11 uur in Zaal ‘t Kapelleke, Lieve Vrouwestraat 5 in Genk. 
Inkom 5 euro. Het optreden wordt georganiseerd in samenwerking met volkskunstgroep Het Weverke .  
 
12/04/2016: Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor  é én dag. In deze vorming krijg je, 
vanuit de praktijk, concrete tips om een geslaagde eendagstentoonstelling op te zetten. Een sterke 
inhoud, communicatie, participatie, planmatig werken, samenwerking, duurzaamheid en vormgeving zijn 
daarbij van cruciaal belang. Kortom: je leert er hoe je een waardevolle en betaalbare erfgoedexpo voor  é 
én dag kunt creëren. De vorming wordt gegeven door Els Veraverbeke, conservator van het  
Huis van Alijn. In het Huis van Alijn realiseerde zij sinds 1999 talrijke expo’s met een out-of-the-box 
aanpak. Door de rol van het publiek in vraag te durven stellen, gebruik te maken van originele  
communicatiestrategieën en door een multidisciplinaire aanpak te koppelen aan een sterke inhoud, is zij 
er samen met het Huis van Alijn in geslaagd het erfgoed van alledag op de culturele agenda te zetten. De  
cursus gaat door in het Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 35 in Hasselt van 19 tot 22 uur. Tijdens de 
cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Vooraf inschrijven is verplicht - Meer info bij  
daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015/205174. Deelname in de kosten: 5 euro. 
      
14/04/2016: Symposium ‘Driekoningen zingen en Verloren Maandag’. De werkgroep Volkscultuur van het 
Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) houdt in samenwerking met Erfgoed Lommel (Erfgoedhuis De 
Barrier) een symposium over ‘Driekoningen-vieren en Verloren Maandag in de Lage Landen’. Wat  
zijn de volksculturele achtergronden van het Driekoningengebeuren? Wie weet nog wat Verloren 
Maandag betekent? In welke mate, waar, door wie en hoe worden beide feestdagen nog gevierd? En is 
het aantal driekoningenliederen echt beperkt tot de twee, drie of hoogstens vier die we zo voor de vuist 
weg kunnen noemen? Locatie: Raadshuis van Lommel om 13uur. Inschrijven is verplicht op het mail-adres  
ANVvzw@telenet.be of info@erfgoedlommel.be Deelname in de kosten: 10 euro per persoon 
 
16/04/2016: Workshops en volksdansinstuif in Opglabbeek. Werelddans Opglabbeek organiseert 
workshops en instuif op zaterdag 16 april 2016. Het programma ziet er uit als volgt: 13u3O: workshop 
internationale dans olv Jojanneke van Hemert. 16u: workshop Israëlische dans olv Lital Koifman 20u: 
Instuif met verzoekjes. Zaal Den Ichter, Kapelstraat 16 Opglabbeek. Meer info: 0479944965 - 
www.werelddansopglabbeek.be 
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20/04/2016: Kussen in de kerk: relieken en reliekenverering in Haspengouw.. Dat mensen door te kussen 
hun diepste genegenheid uitdrukken, kan het kleinste kind je vertellen. Dat er tot voor enkele decennia 
ook in onze kerken wat afgekust werd, zijn we bijna vergeten. Onze spreker licht toe welke heiligen in 
onze kerken vereerd werden, waarvoor mensen hun toevlucht bij hen zochten, en welke rituelen bij hun 
verering te pas kwamen. Locatie: Sint-Martinuskerk Genoelselderen, Onze-Lievevrouwstraat 13 b in 
Genoelselderen - om 20 u - inschrijven bij info@erfgoedhaspengouw.be of tel 011/701830 - deelname in 
kosten: 3 euro.    
 
23/04/2016: Volksdansfeest ‘45 jaar Volkskunstgroep Weverke’. Volkskunstgroep Het Weverke uit Genk 
bestaat in april 45 jaar. En viert dat met een volksdansfeest om 20 uur in Zaal Bethanië, Bethaniëstraat 74 
in Genk. Iedereen is van harte welkom. Gratis inkom. 
      
24/04/2016: Bedevaartvaantjes en rituelen in de kijker. Het documentatiecentrum Vlaams-Brabant zet 
tijdens de ‘Erfgoeddag 2016’ bedevaartvaantjes uit Vlaams-Brabant in de kijker met een tentoonstelling, 
een lezing en oproep om je vaantje te laten waarderen. Heb je een bedevaartvaantje van een Vlaams-
Brabantse bedevaartsoord in je bezit? Een wil je er graag meer over weten? Op Erfgoeddag staan 
bedevaartexperten paraat om de volkskundige en historische waarde van je kleinood toe te lichten. 
Locatie: Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Villerscollege - Vaartstraat 24 in Leuven. Meer info: 
documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be.   
 
24/04/2016: Maandelijkse rondleiding in Jenevermuseum. Tijdens deze 1,5 uur durende rondleiding met 
gids maak je kennis met het productieproces, de geschiedenis en de maatschappelijke kijk op jenever. 
Locatie: Jenevermuseum Witte Nonnenstraat in Hasselt - van 15 tot 17 uur - toegang: 6 euro (inclusief 
borrel) gratis voor Uitpashouders (exclusief borrel) - Meer info: www.jenevermuseum.be. 
      
24/04/2016: Reuzenstoet in Lanaken. Meer dan 20 reuzen stappen op zondagnamiddag in stoet door het 
centrum van Lanaken. Ze doen dat om de recente restauratie van de Lanakense reuzen Wim en Vincent 
van Gogh Jr te vieren. De reuzen komen uit heel Limburg. Ook de grootste reus van de Benelux - Sjtuf uit 
Roermond - stapt mee. Start van de stoet om 14u3  Expo vanaf 10u Locatie: CC, Aan de Engelse Hof 10 in 
Lanaken - gratis toegang. 
      
24/04/2016: Maandelijkse Teutenmarkt in Sint-Huibrechts Lille. Vanaf zondag 24 april wordt op het 
Dorpsplein in Sint-Huibrechts-Lille opnieuw de maandelijkse Teutenmarkt georganiseerd (tot en met 
oktober). Lokale handelaars verkopen seizoensgebonden producten zoals honing, asperges, groenten, 
fruit en wijn. Elke maand wordt een extra thema in de kijker gezet. Elke zondag van 9u30 tot 12 u - gratis 
toegang. Meer info: www.neerpelt.be. 
 
29/04/2016: Lezing ‘het Keltische wiel van het jaar’. Lezing door Josine Tops. Ze is geschiedkundige van 
opleiding en heeft zich van daaruit verdiept in de religie en de cultuur van de Kelten. Locatie: 
Poortgebouw Abdijsite herkenrode, van 19 tot 22 uur. Deelname in de kosten: 10 euro (8 euro voor 
UITpashouders, leden vtbKultuur en studenten herborist) Inschrijven is nodig en kan via 011/239670 of 
abdijsiteherkenrode@hasselt.be. Meer info: www.abdijsiteherkenrode.be 
 
1/05/2016 Jubelprocessie 80 jaar Basiliek van Kortenbos. Op zondag 1 mei 2016 om 15u zal een grote 
Mariale Processie uitgaan. Hier zullen zeven taferelen uit het leven van OLVrouw worden getoond. De 
maquette bouwjaar 1912 van de basiliek wordt meegedragen. Er zullen bedevaarders meestappen met 
o.a. de Trudo Gezellen met de Trudo relikwieën . Ook de twee andere basilieken van Limburg Tongeren en 
Hasselt zullen hun medewerking verlenen, verder het Genootschap van de H. Rita, KVLV Zepperen met de 
H. Genoveva van Zepperen, de Aartsbroederschap van OLVrouw van Lorent - Vrijhern-Hoeselt, het 
Genootschap Sint-Jozef Munsterbilzen, de Sebastiaangilde van Duras en Wilderen, de toneelvereniging 
‘kottenbos KVLV Gewest Sint-Truiden - Borlo, bedevaarders van OLV van Steps, de school Klimop, 
Genootschap van OLVrouw Weert (Nl), Okra Sint-Truiden, Ziekenzorg Kortenbos en Zepperen en verder 
de parochianen van de omringende parochies. Twee muziekverenigingen en 10 Belgische trekpaarden 
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met begeleiders zullen de processie openen. Organisatie: Geschied- en Heemkundige kring van 
Kortenbos. Meer info: vanelderenm@gmail.com of 0474777604. Kortenbos - basiliek. Basiliekstraat z/n - 
Sint Truiden. van 15 tot 17 u gratis.   Reacties uit Kerk en Leven 18 mei 2016: de Parochiefederatie Sint-
Truiden is goed ingegaan op de oproep tot deelname vanuit het processie-comité Kortenbos. Naast de 
groep Genoveva uit Zepperen waren ook de Trudogezellen met het schrijn, de Sint Bastiaansgilde uit 
Wilderen-Duras, de volksdansgroep Pierlala en het Genootschap van de H. Rita van de partij. Reacties van 
processiegangers: Opmerkelijk toch dat OLV van Kortenbos zoveel mensen op de been kan brengen. 
Aangenaam verrast dat zoiets nog kan in 2016.    
 
03, 10 en 31/05/2016: Cursus lokaal erfgoed op maat van jongeren.. Tijdens deze cursus leer je meer bij 
over hoe je jongeren uit het secundair onderwijs warm kan maken voor erfgoed. Naast theorie, zoals 
werkvormen en didactische tips is er ook flink wat ruimte voor praktische vragen, praktijkvoorbeelden en 
doe-opdrachten. Lesgeefster is Tamara Ingels, vakdidacticus voor kunstwetenschappen aan de VUB. De 
cursus gaat door op dinsdag 3 - 10 en 31 mei telkens van 19 tot 22 u in het Domein Bokrijk -Kasteel, 
Borkijklaan 1 in Genk. Deelnemen kost 12 euro voor de volledige reeks of 5 euro per les. Inschrijven kan je 
via www.heemkunde-vlaanderen.be - Meer info 015/205174. 
 
07/05 tot 19/06/2016: Vijandige vergezichten. De Stevoortse pater Joseph Raskin (1892-1943) was tijdens 
de Groote Oorlog als brancardier actief. Zijn uitstekend visueel geheugen en tekentalent trokken de 
aandacht van de militaire inlichtingendienst. Hij kreeg de opdracht om in observatieposten de Duitse 
voorposten in kaart te brengen. Deze expo toont die vijandige vergezichten, potloodschetsen, 
plattegronden, ingekleurde panoramische zichten en nauwkeurige beschrijvingen van de stellingen. Wat 
bleef er bewaard van de landschappen die Raskin in de oorlog observeerde. Fotograaf Patrick Lagrou trad 
in de sporen van de pater. Zijn foto’s tonen de ‘vijandige vergezichten van toen als ‘vredige landschappen. 
De tentoonstelling plaatst Raskins spionageactiviteiten ook in een ruimer kader en toont zijn collega’s - 
pastoors, paters, zusters en broeders - in loopgraven, hospitalen en opvangcentra. Locatie: Stadsmus, 
Guido Gezellestraat 2 - Hasselt - inkom - gratis - van di-zo 10-17u. 
 
08/05/2016: Maak kennis met volksspelen. KVLV Tervant (Beringen) houdt vanaf 13uur in zaal De Kring 
een volksfeest. Voor kids is dat een unieke kans om volksspelen te leren kennen, zoals gekke fietsen, 
stelten lopen, kubben, bliklopen, pietjesbak, knikkerspel en petanquen. Er is ook een spannende 
wandelzoektocht over 5 km en een fietstocht van 25 km. 
    
15/05/2016: Sage van de Eenhoorn in Abdijsite Herkenrode. Verrassende theatervoorstellingen, creatieve 
workshops, boeiende vertellingen, muziek, dans... Vandaag ben je de middeleeuwer in actie. Verspreid 
over het hele domein vind je een waaier aan activiteiten voor alle leeftijden. Soms met een knipoog of vol 
spektakel, soms magisch en mysterieus, maar altijd vervuld van beleving. Locatie: Abdijsite Herkenrode- 
Kuringen - van 10 tot 18 u Meer info ivm tickets, reservatie op www.desage.be. 
 
27/05/2016: Collectie & Traditie. Een ontmoeting tussen immaterieel en roerend erfgoed op vrijdag 27 
mei in het Kasteel van Bokrijk. ‘We hebben heel wat foto’s en archiefstukken liggen van onze jaarlijkse 
oogstfeesten. Waar kan ik die bewaren? Ik wil ambachtelijke kooktechnieken vernieuwend inzetten in 
mijn keuken. Hoe gebruik en bewaar ik mijn oude werkgerei op een goede manier? Op deze contactdag 
gaan we dieper in op de onlosmakelijke tussen objecten en tradities, of anders gezegd, tussen roerend en 
immaterieel Cultureel Erfgoed. met boeiende praktijkvoorbeelden, verzameltips Locatie: Kasteel van 
Bokrijk - vanaf 09u30 - deelnameprijs 15 euro - inschrijven voor 22 mei bij  
kristel.janssens@cagnet.be - aantal plaatsen is beperkt. 
 
28/05/2016: Gouwdag Heemkunde Limburg. De 41ste gouwdag Heemkunde Limburg focust o spionage 
en begrenzing tijdens WO1. Prof. A. Vanneste vertelt als geen ander over hoe het in Limburg in zijn werk 
ging. Er is ook een bezoek voorzien aan de dodendraad Locatie: Gemeenschapscentrum De Stegel,  
Weertersteenweg 363 Kinrooi. Deelname in de kosten: 30 euro (zonder middagmaal 10 euro) - inschrijven 
voor 16 mei bij de Geschied- en heemkundige kring Kinrooi vzw, Slichtestraat 5 in Kinrooi. E-mail:  
info@heemkringkinrooi.net. 

http://www.desage.be/
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29/05 en 05/06/2016: Rondleidingen op het Oude kerkhof in Hasselt. Naar aanleiding van de week van de 
Begraafplaatsen neemt een gids je mee voor een wandeling op het Oud Kerkhof in Hasselt. Ontdek 
waarom dit kerkhof met recht en rede een beschermde begraafplaats is. Uur: telkens om 14 uur - gratis 
maar inschrijven is noodzakelijk. Meer info: www.hetstadsmus.be.  
 
3/06/2016: Voor de 5-6 jarige kleuters van wijkschooltje in Rozendaal (Diepenbeek)komt er een einde aan 
de kleutertijd. Vrijdag waren de ouders van de kleuters uitgenodigd voor d uitreiking van het 
kleuterdiploma van hun kinderen. Na een welkomstwoordje van de directeur kregen de aanwezigen bij 
middel van een powerpoint-presentatie een overzicht van de activiteiten van het voorbije schooljaar. 
Bijzonder in dit schooljaar was zeker het introduceren van de Franse taal, wat de kleuters duidelijk  
lieten horen. Burgemeester Patrick Hermans had de eer om de diploma’s te overhandigen. Ook voor Juf 
Sandra was het even slikken bij de welgemeende oorden van dank en de afscheidszoenen van haar 
kinderen.  

 
 
 
04/06/2016: Bezoek aan de sikh tempel van Hoepertingen. Nieuwsgierig naar de Indische gemeenschap in 
Limburg? Tijdens een bezoek aan het gebedshuis van de sikhs in Hoepertingen vertelt Lili Van Heers u iets 
over hun herkomst, geschiedenis, religie en gewoonten. We sluiten af met een vegetarische maaltijd. 
Deelname in kosten: 5 euro Locatie: Sikh Tempel van Hoepertingen, Smisstraat 8bis Borgloon. - van 14 tot 
16 uur Inschrijven op voorhand: info@vormingpluslimburg.be - meer info: 011/56010   
 
04-05/06/2016: Internationale Playmobilbeurs voor jong en oud . Het sportcomplex van Balen wordt dat 
weekend ingepalmd door duizenden Playmobil-figuurtjes. Liefhebbers uit zeven landen bouwen meer dan 
20 diorama’s, rond o.a. het oude Rome, treinen, voetbalvelden, een pretpark enz.. De organisatie is in 
handen van een nieuwe vzw voor verzamelaars en liefhebbers van dit speelgoed. Uren: zat van 10 tot 18 u 
- zon: van 10 tot 17u Locatie: Hoolsterberg 36 Inkom: 3 euro (kinderen - 12 j =  
gratis) meer info: www.connecttosmile.com 

http://www.connecttosmile.com/


      
06/06/2016: Rondleiding Basiliek van Kortenbos. Op zaterdag 6 juni vanaf 22 tot 24 u zal er een 
rondleiding zijn. De basiliek zal verlicht zijn met kaarsen; dit zal het barokke interieur en ook de pas 
gerestaureerde hemeltroon waar zich het miraculeuze beeldje van OLVrouw Behoudenis der Kranken 
bevindt nog meer tot zijn recht laten komen. We zullen de mystieke sfeer voelen en ook zien. Locatie: 
Basiliek van Kortenbos, Basiliekstraat z/n - Sint Truiden. Info: ghk.kortenbos@gmail.com. 
 
10/06/2016: Deux sans Frontières in Diepenbeek. Op 10 juni om 21u speelt het Britse duo Deux sans 
Frontières in café De Schoverik in de OLV straat 22 in Diepenbeek. - vanaf 21uur Mike Gulston (mandola 
en guitaar) en Mark Prescott (viool) spelen lyrische walsen in allerhande tijden, vurige bourrees, 
opzwepende Bretoense fest-noz dansen, dromerige mazurka’s en meer. 
 
11/06/2016: zomerbal@Herk. Zomerfolbal in de Markthallen van Herk-de-Stad met  om 14u: dansstage 
(Bourrees in 2 en 3 tijden) - inschrijven (4O euro/30 euro) via www.frissefolk.be om 20u: Zomerbal met 
Deux sans frontières (GB) - Philippe Plard en groep. Philippe Plard is een fantastische accordeonist uit de 
regio Le Mans Meer info: www.folkinlimburg.be. 
      
12/06/2016: Romeinse begrafenisstoet tijdens Tumuli-event. Gingelom is trots op zijn 2000 jaar oude 
grafheuvels (tumuli), die er prima bijstaan. Dat kan je op zondag 12 juni zelf zien tijdens het Tumuli-event. 
Auteurs beelden een Gallo-Romeinse begrafenisstoet uit, u kan meedoen aan rondleidingen met gidsen of 
van het landschap genieten als u naar de sites fietst of wandelt; U kan ook Tumulusbrood proeven. Uren: 
van 13 tot 18 uur Locatie: Cultuurhuis Den Dries, Groenplaats 20 - gratis toegang -  
meer info: www.gingelom.be.  
 
van 17/06/2016 tot 10 juli 2016: Tentoonstelling ‘Het Oud Limburgs Schuttersfeest’. Tentoonstelling ‘Het 
Oud Limburgs Schuttersfeest’ in de dekenale kerk Sint Monulphus en Gondulfus in Maasmechelen. In 
woord en beeld en ondersteund door attributen wordt de geschiedenis van het OLS vertelt en het verloop 
van het OLS geïllustreerd. Opening op 17 juni om 19u3  De kerk is dagelijks open van 13u30 tot 17u30 
  
18-19/06/2016: Stadsfestival Supermercado in Ham. In het stadscentrum en rond de Hallezaal wordt dit 
weekend Supermercado georganiseerd. Dat is een zuiders stadsfestival waar kunst, design, handgemaakte 
artikelen, dans, straattheater enz. aan bod komen. Mexico is dit jaar het thema. Op zondag is er ook een 
Upcycling festival met workshops, animatie en een Repair Café. Op zaterdag van 14 tot 1 uur - op zondag 
van 14 tot 18 uur. Meer info: www.supermercado.be - gratis toegang. 
      
19/06/2016: Reuzen op wandel door het centrum van Lanaken. Het is lang geleden dat de reuzen Wuim, 
Teursel, Vincent Van Gogh jr, Sjang en Sjo nog eens buiten gekomen zijn. Op zondag 19 juni doen ze dat 
en gaan ze samen wandelen door het centrum. In totaal komen maar liefst 20 andere Limburgse reuzen 
meestappen. Ze worden aan het gemeentehuis voorgesteld aan het publiek. Optocht vanaf 14u30 - 
vertrek van de stoet aan het Cultureel Centrum - gratis toegang - meer info en de route:  
www.lanaken.be/erfgoed. 
 
25/06 tot 14/07/2016: Fototentoonstelling ‘Stappen naar Compostela’. Pelgrimeren spreekt al 
eeuwenlang aan, overal ter wereld. Ook Tongeren is een pelgrimsstad: jaarlijks stappen pelgrims naar 
Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak Onzer Blijdschap. Een reden om de verschillende wegen die Tongenaren 
stapten of fietsten richting Santiago de Compostela, d é pelgrimsstad in een fototentoonstelling samen te 
brengen. Locatie: Via Julianus 1 (Hospitaalplein) in Tongeren - van 10 tot 18 uur. Tongerse pelgrims 
houden er permanentie, vertellen over hun tocht en getuigen over wat de weg, wat pelgrimeren met hen 
deed en doet. 
 
  

mailto:ghk.kortenbos@gmail.com
http://www.folkinlimburg.be/
http://www.lanaken.be/erfgoed


tot 26/06/2016: Barbara, bescherm ons. Mijnwerker zijn brengt veel gevaar met zich mee. Elk jaar vieren 
mijnwerkers het feest van Sint Barbara, patrones van de gevaarlijke beroepen. Bij dit feest horen diverse 
rituelen: de dagen ervoor een kolenslag, een officieel en religieus gedeelte op de dag zelf, maar ook 
cafébezoek met werkmakkers en de uitbetaling van de premies. Het Mijnmuseum geeft inzicht in wat er 
bij dit feest komt kijken. De tentoonstelling ‘Barbara, bescherm ons’ is nog te zien in het Mijnmuseum tot 
en met 26/06/2016. Tegelijkertijd is de tentoonstelling ‘Zuid-Wales en kolen’ die deel uitmaakt van de 
permanente museumtentoonstelling te bezoeken (tot december 2016. 

foto FARO 
      
06/07/2016: Een waterbad voor de vogels. Museum De Mindere is het museum van Sint-Franciscus. 
Franciscus hield erg veel van vogels en hielp hen overal. In de zomer hebben de vogels nood aan water 
om te drinken of een bad te nemen. In deze workshop versieren we een vogelbadje. Deelname in kosten: 
5 euro Locatie: Museum De Mindere, Capucienessenstraat 1 3800 Sint Truiden. - van 14 tot 16 uur Meer 
info: tel 011/672971 of E-mail info@demindere.be - website : www.demindere.be. 
     
17/07 en 27/08/2016: Bezoek aan de Citadel met Pegasusmuseum in Diest. Met deze rondleiding komt 
het militaire verleden van Diest als vesting- en garnizoenstad met het avontuurlijk leven het 1e Bataljon 
Para aan bod. Je brengt een bezoek aan de citadel met kazematten (kamers des doods) en het 
Pegausmuseum. Het Pegasusmuseum brengt de geschiedenis van de parachutisten in beeld in 4 zalen en 
enkele kleine kazematten. Locatie: Citadel, Leuvensestraat - aanvang 14u - meer info tel 013/353274 - 
www.toerismediest.be - inkom: 3 euro per persoon.- vooraf reserveren en betalen wordt gevraagd bij 
Toerisme Diest, K. Albertstraat 16a in Diest.  
      
21/07/2016: Het begijnhof door de ogen van de nachtwachter. Op een ludieke en soms verrassende wijze 
brengt hij je het verhaal van de Diestse begijntjes uit de 19e eeuw. Het Diestse begijnhof met zijn strak 
dambordpatroon en zijn goed bewaarde gevels is enig in zijn soort. De ronduit schitterende ingangspoort, 
de rustbrengende straten, de enig mooie Ste Catharinakerk .. zijn allemaal parels van de Diestse kroon. 
Aanvang om 15u - locatie: Pesthuizenstraat - overdekt zwembad De Warande - toegang 3 euro per 
persoon vooraf te reserveren en te betalen bij Toerisme Diest tel 013/353274 - meer info: 
www.toerismediest.be - E-mail: toerismereservatie@diest.be  
      
13/08/2016: Streekproductenwandeling . Een wandeling met proeverijen. De gids vertelt je alles wat je 
wilt weten over de Voerstreek, haar rijke geschiedenis, fauna en flora. Onderweg proef je van 
verschillende Voerense lekkernijen zoals Sleedoornjenever, honing, Voerense trip. Locatie: 
Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 ‘s Gravenvoeren. Deelname: 5 euro meer info: info@voerstreek.be  
tel 04/3810736 - www.voerstreek.be. 
 
14/08/2016: Reuzenoptocht in Bokrijk - Reuzennieuws. Tijdens Bokrijkdag op 14 augustus loopt een 
reuzenstoet binnen en buiten het museum. De reuzen maken een indrukwekkende optocht doorheen 
Bokrijk en houden een reuzen dansfeest onder fanfarebegeleiding. Er zijn die dag ook diverse activiteiten 
rondom reuzen voor kinderen. En er is meer reuzennieuws: Tijdens het Kinjer OLS in Maasmachelen op 28 
juni jongstleden werd het reuzenpaar Sjatte Jef en Vranke Mie van Schutterij Monulphus en Gondulphus 
officieel gedoopt door deken Luc Herbots. Twee andere reuzenparen fungeerden als peters en meters. Op 
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de jaarlijkse reuzenkalender die Reuzen in Vlaanderen (RiV) uitbrengt valt het op: er is dit jaar maar een 
Limburgse reus op terug te vinden. Daarom roept de Limburgse afdeling van RiV op om voor de kalender 
van 2017 mooi foto’s te maken van Limburgse reuzen in actie en deze digitaal te sturen naar  
kalender@reuzeninvlaanderen.be. De deadline voor de inzendingen is 15  
september 2016. 

 
 
26-29/08/2016: Folkstage bij het Heuvelsven in Dilsen. Van 26 tot 29 augustus is er wee Folkstage bij het 
prachtige Heuvelsven in Dilsen. Er is ondermeer gitaar met Philip Masure, viool met Jos de Braekeleer, 
diatonisch accordeon met Greet Wuyts, doedelzak met Olle Geris, samenspel met Toon van Mierlo, zang 
met Jorunn Bauweraerts en draailier met Gilles Chabenat. Verder zijn er stages voor kinderen en voor 
tieners, en elke avond zijn er optredens en een bal.  
      
28/08/2016: Een dorp vol soldaten. Een dorp vol soldaten 2016. Doelstelling: het creëren van een levend 
museum. De periodes die aan bod komen zullen stammen uit WO1 14/18 en WO2 38/45. Het wordt een 
museum met voertuigen en voetvolk. We combineren een wandeling van ongeveer 5 km langs 
geschiedkundige punten in het dorp, afgewisseld met een levend decor. Bij aankomst, gezellig samenzijn 
met een bevrijdingsfeest. Meer info op www.blha.be Deelname in kosten: 3 euro Locatie: Winkelomstraat 
6 - Eigenbilzen.  
 
03/09 tot en met 21/09/2016: Plezier en verdriet - Oorlogsgedenkenissen tijdens de kermisfeesten van de 
jaren 192  De eerste wereldoorlog liet diepe sporen na bij de Hasselaren: de vele gesneuvelden, 
gekwetsten, wezen en weduwen, maar ook een bevolking die langzaamaan zichzelf moest terugvinden. 
Tijdens de kermisfeesten van het Interbellum werd er aandacht besteed aan mensen in nood en de 
herdenking van de slachtoffers, met als orgelpunt de onthulling van het Provinciaal oorlogsmonument in 
1922. Deze tentoonstelling gaat dieper in op de verwevenheid van vreugde en verdriet tijdens de 
kermisweken, aan de hand van foto’s, affiches, kranten en archiefdocumenten. Op zaterdag 10 september 
geeft stadsarchivaris Mieke Strauven een lezing over het onderwerp. Locatie: Het Stadsmus, Guido 
Gezellestraat 2 Hasselt - van dinsdag tot zondag telkens van 10 tot 17 u - gratis. 



 
04/09/2016: Keramiek in Kerkhoven (Lommel). Tientallen Belgische en Nederlandse keramisten tonen 
hun creaties tijdens de Keramiekmarkt in Kerkhoven. Het gaat om aardewerk, terracotta, steengoed en 
porselein. U vindt er ook heel wat keramische artikelen. Locatie: Kanaalstraat in Kerkhoven (Lommel) - 
van 11 tot 17 uur - gratis toegang. 
 
tot 04/09/2016: Nieuwe Collectie. Op zijn 40ste verjaardag kijkt het Emile Van Dorenmuseum in Genk met 
de tentoonstelling ‘Nieuwe Collectie’ terug hoe de verzameling sinds 1976 gegroeid is. 
      
12/09/2016: Gewezen brouwers in Groot-Bilzen. Jonas Slegers, voormalige projectmedewerker bij 
Erfgoed Haspengouw en CAG, is door Bilisium gevraagd om een lezing te geven over de vele brouwerijen 
in Groot-Bilzen. Locatie: Auditorium van Bilisium - Ee etage van vroeger ziekenhuis , Hospitaalstraat 15 in 
Bilzen op maandag 12 september om 20u. 
      
28/09/2016: Reuzen in Vlaanderen. Ontstaan in de vroege Middeleeuwen zijn reuzen uitgegroeid tot een 
wereldwijd fenomeen. Marcel Dumont, voorzitter van de Reuzen in Vlaanderen in Limburg, neemt ons 
mee doorheen de tijd en vertelt het reuzenverhaal aan de hand van sprekende foto’s. Inschrijven via 
info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 Inkom 3 euro Locatie en uur : Bibliotheek CLiM, Surlet de 
Chokierstraat 4 in Gingelom op woensdag 28 september om 20u. 
       
04/09/2016: 150 jaar Ambiorix op de markt in Tongeren. Het bronzen standbeeld van Ambiorix staat 
precies 150 jaar op de Grote Markt van Tongeren en dat wordt op zondag 4 september gevierd met een 
terugkeer naar de 19e eeuw. Verwacht U aan vuurspuwers, volksspelen, een historisch kapsalon en 
aangepaste catering. op zondag 04/09 van 13 tot 18 uur - centrum stad - gratis toegang.  
 
10/09/2016: Volksdansbal tgv 40 jaar Vrindschap. Volkskunstgroep ‘de Vrindschap’ nodigt iedereen uit op 
hun volksdansbal ter gelegenheid van hun 40 jarig bestaan. locatie : OC De Halleman, Dungelstraat 15 in 
Halle-Booienhoven. Uur: van 20 tot 24 uur inkom: 5 euro Meer info:  
Gilbert.swijsen@gmail.com of tel 0484/114574 
 
van 10/09 tot 25/09/2016: KantelinK viert feest. Kantvereniging KantelinK bestaat dit jaar 10 jaar en viert 
dit met een tentoonstelling en activiteiten op drie verschillende locaties in het centrum van Sint-Truiden. 
KantelinK blinkt uit in hun hedendaagse en creatieve visie op kant. Hun tentoonstelling op Erfgoeddag is 
altijd een voltreffer. Locatie: Museum De Mindere, Dienst Toerisme en De Zoutkist in Sint Truiden.   

      
 
tot 10/10/2016: Het leukste jeugdbewegingsspel. Heemkunde Vlaanderen is op zoek naar het leukste 
jeugdbewegingsspel ooit. Elke jeugdbeweging heeft een spel dat een echte traditie is geworden binnen de 
groep. Zo speelt de Chiro van Bilzen al larenlang Port Karmel, een Bilzerse variant op Potteke Stamp. Welk 
spel moet volgens jou nog eeuwenlang gespeeld worden? Stuur voor 10 oktober een mail met de naam 
van dit spel , de regels, en waarom jouw spel het beste spel ooit is naar info@erfgoedhaspengouw.be of 
via Facebook. 



14/09/2016: Hasselt Kermis. ‘Sta niet te twijfelen, komt u binnen, aanschuiven maar...’ Tijdens een 
infomoment op 14 september van 14 tot 16u30 geeft Hasselt Kermis zijn best bewaarde geheimen prijs. 
Alles en nog veel meer over het Scheepke, de Moulin Rouge, Anita Cortèz en haar danseressen, de 
slangenvrouw, de wildeman, het zwevend hoofd, de Hèsselse poepjee, het bokskot, de vrouw met de drie 
...? Je kan inschrijven tot 7 september, de plaatsen zijn beperkt. deelname 2 euro Locatie:  
Dienstencentrum Hogevijf, Campus Stadspark, Casterstraat 77 in Hasselt meer info: 011/307875. 
  
24./09/16 t/m 08/01/2017: Expo Distillart. toont pareltjes uit de grootste collectie jeneveraffiches van 
België. Swingende dames, vrolijke boertjes, landelijke taferelen of slogans met een kwinkslag. Zoveel 
jenevers en likeuren als er in België tussen 1870 en 2000 geproduceerd werden, zo divers is ook de 
reclamevoering van de stokers. De expo vindt plaats op twee locaties: in het Stadsmus krijg je in inkijk in 
de artistieke evolutie van affiches van 1870 tot 2000, in het Jenevermuseum worden een aantal frappante 
thema’s uitgelicht. Van 24 september 16 tot en met 8 januari 17 van 10 tot 17 u (di t/m zo) in het 
Jenevermuseum en Het Stadsmus - inkom: 9 euro (gratis UITpas) - meer info: www.distillart.be 
 
24/09/2016: Jekerdal-pelgrimage naar Tongeren. :Georganiseerde pelgrimstochten vanuit verschillende 
plaatsen naar Tongeren. Uitgebreide informatie op pelgrimsfolder of  
www.dekenaattongeren.be/pelgrimage  E mail: pelgrimagetongeren@telenet.be Tocht in groep door het 
Jekerdal naar OLVrouw van Tongeren vanuit verschillende startplaatsen met pelgrimszegen. Vertrek 
vanuit Voeren (47 km) en Maastricht, Sterre der Zee (34 km) Eben-Emael (25 km) Bassenge (17 km) en 
Glons (11 km). Vanaf Gons (11 km) bewegwijzerde route: wandelen in eigen tempo is dan mogelijk. 
Verplicht inschrijven voor 10 september bij Jean-Pierre Houben - gsm 0471421320of oline via 
www.partnerwalk.be  - vervoer per autocar naar de vertrekplaats, na betaling op BE89068210835385 (1,5 
inschrijving inclusief + 4 euro (3 euro) afhankelijk van de afstand die gewandeld wordt - startplaats 
vermelden startplaats: VIIO-humaniora, Sint Truidersteenweg in Tongeren. Info parcours: Tongerse 
Wandelvrienden Roer Stassen 012/230285 (na 19u) Afsluitend programma na alle tochten: 18u30 
pelgrimsmis in de OLVrouwebasiliek 20u30 lichtprocessie ter afsluiting van de Kroningsfeesten 2016 Er 
zijn ook nog andere begeleide tochten naar Tongeren, die georganiseerd worden door lokale wandelclubs 
met vertrek uit verschillende plaatsen: Noordelijke pelgrimstocht: As- Genk - Aldenbiesen - Tongeren 
vanuit Schutterij As (44 km) - kerk Oud-Waterschei (37km) - Wiemesmeer grot (30 km) - kerk Alden Biesen 
(15 km)- meer info 0495/221915 of 089/385421 of boskabouters@skynete.be / info@heikneuters.be -
Westelijke pelgrimstocht: Sint-Truiden - Helshoven - Tongeren vanuit Sint-Truiden OLV kerk (22 km)- 
Kapel Helshoven (15 km) - meer info 0494/887364 of erik@aviatsinttruiden.be -Pelgrimstocht vanuit 
Bilzen naar Tongeren: vanuit Sint Mauritiuskerk Bilzen (25 km) - zaal Altenaar Alt-Hoeselt (12 km) - meer 
info 0474/786354 of E-mail: jos.steegen@gmail.com -Pelgrimstocht vanuit Wellen - Vliermaal naar 
Tongeren: vanuit kerk Wellen (25 km) - sporthal Kortessem (18 km) - Vlierhof Vlieermaal (14 km) - Kluis 
Vrijhern (8 km) Meer info: 0473/572519 of E-mail: mieke.troosters@outlook.com Deze pelgrimage is een  
samenwerkingsverband tussen Kroningscomite Tongeren, het dekenaat Tongeren, het Vlaams 
Compostelagenootschap, de Tongerse Wandelvrienden, de Berg- en Boswandelaars, de Boskabouters - 
Opglabbeek, Eureka - Bilzen, de Bokkerijders - Wellen, Aviat - St Truiden, de Heikneuters Genk,  
Partnerwalk .  http://www.dekenaattongeren.be/pelgrimage  
 
17/10/16-07/01/2017: Tentoonstelling ‘Ongezien Zwartberg’. Heemkunde Heidebloemke brengt een 
tentoonstelling met een unieke verzameling tekeningen, gemaakt in de barakken van Zwartberg in 1946. 
Locatie: Bibliotheek Genk, Stadplein 3 Na de Tweede Wereldoorlog kwam het economisch leven in ons 
land langzaam opnieuw op gang. Om de productie van steenkool terug op peil te krijgen werden 16000 
Duitse krijgsgevangenen tewerkgesteld in de Limburgse steenkoolmijnen. Ze werden ondergebracht in de 
barakken die de Duitse bezetter zelf tijdens de oorlog had ingericht voor krijgsgevangenen. Onlangs kwam 
een verzameling tekeningen van de hand van een van deze krijgsgevangenen - een zekere Herbert Kramer 
- boven water. Deze tekeningen geven , tezamen met een reeks beelden uit de collectie van Heemkring 
Heidebloemke en enkele iconische foto’s van de Genkse fotograaf Johnny Harsch uit het archief van het 
Emile Van Dorenmuseum, een bijzondere inkijk in hete barakkenkamp en de mijn van Zwartberg in jet jaar 
1946. De tentoonstelling wordt opgezet ter herinnering aan de 50ste verjaardag van de mijnsluiting van 
Zwartberg. 
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22/10/2016: Het verhaal van de reus. Achter elke reus schuilt een verhaal. Maar wat is een verhaal? Wat 
is een legende of een mythe? Tijdens het Reuzen repaircafé probeert Reuzen in Vlaanderen hier een 
antwoord op te geven. Locatie: Harmoniezaal Verenigde Vrienden, Kerkeblookstraat z/n - Heusden-Zolder 
uur: van 9u30 tot 16u3  
      
26/10/2016: Lezing volksverhalen. Verhalen en sprookjes zijn van alle tijden en van alle streken. Hilde 
Schoefs, conservator van Openluchtmuseum Bokrijk, laat met voorbeelden zien hoe deze oude verhalen 
overleven, aan kruisbestuiving doen en soms zelfs ‘viraal’ gaan in een globaliserende wereld. Zo kom je 
onder meer te weten wat ‘Masha en de beer’ van Ketnet te maken heeft met Goudklokje. Inschrijven via 
info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 locatie: OCMW kerk, Graethempoort Borgloon - om 20u. 
      
05/11-13/11/2016: Tentoonstelling ‘Cité Verenig U’. De werkgroep Citévolk Spreekt komt dit jaar met een 
nieuwe verrassend project: Cité Verenig U. Maandenlang zijn de leden van de werkgroep bezig geweest 
met het verzamelen van foto’s en verhalen over het verenigingsleven van Beringen-Mijn. Op zaterdag 5 
november opent de tentoonstelling officieel in het Casino van Beringen met een vaandeloptocht van de 
huidige verenigingen die Beringen-Mijn rijk is. Locatie: Casino, Kioskplein 25 Beringen. 
 
tot 06/11/2016: ‘Baat het niet, schaadt het niet’. Deze tentoonstelling gaat over de verering van Sint 
Hubertus tot midden de 20ste eeuw. Zolder was het centrum van de streek voor de verering van deze 
heilige. De tentoonstelling geeft een beeld over het leven van Sint-Hubertus, de rituelen die er werden 
gebruikt en de invloed van deze heilige op de inwoners uit de streek en hun dagelijkse leven. Nog te zien 
tot 6 november in het Woutershof in Heusden-Zolder.      
 
10/11 tot 17/12/2016: Tentoonstelling over Italiaanse migratie in Maasmechelen. In 2016 is het 70 jaar 
geleden dat het bilateraal verdrag tussen Italië en België getekend werd, waardoor duizenden Italianen 
tewerkgesteld konden worden in de Belgische mijnen. In 2016 is het ook 60 jaar geleden dat de vreselijke 
mijnramp te Marcinelle vele levens kostte, waaronder ook dat van vele Italianen. Op donderdag 10 
november opent er in het cultuurcentrum van Maasmechelen een tentoonstelling over de Italiaanse 
migratie in Maasmechelen. De tentoonstelling loopt tot 17 december 2016. 
      
11/11 tot 24/12/2016: Bilzen tijdens WO1. Heemkundekring Bilisium blikt met ‘Het leven tijdens de 
bezetting 1915-1917’ terug op het leven tijdens Wereldoorlog 1. Verwacht je aan veel foto’s, 
documenten, en militaria over Bilzenaren aan het front, achter de linies, de geheime brievendienst, het 
Duitse garnizoen, de voedselhulp en dat dagelijkse leven in Bilzen. Locatie: Bibliotheek Bilzen, Eikenlaan 
27 in Bilzen  
 
13/11/2016: Federatiedag Reuzen in Vlaanderen 2016 in Hasselt. Op zondag 13 november in de ‘Oude 
Gevangenis Universiteit Hasselt - Martelarenlaan 42 in Hasselt. 13u30: ontvangst met koffie 14u: 
Academische zitting 15u: Reuzendoop in aanwezigheid van de reuzen uit Limburg en Vlaanderen op het 
Kolonel Dusartplein nadien receptie met uitreiking van de ICE medailles. Inschrijven via 
limburg@reuzeninvlaanderen.be Dresscode: gildekledij. 
      
 
20-27/11/2016: volksdanscursus dansprogrammavernieuwing . De vzw Vereniging der Limburgse 
volkskunstgroepen organiseert een cursus dansprogrammavernieuwing. Dertien nieuwe volksdansen 
staan op het programma. De cursus gaat door op 20 en 27 november in de bovenzaal van het 
ontmoetingscentrum Ons Huis, Pastoor Paquaylaan 124 in Berkenbos (Heusden) - telkens van 9 - 12 uur. 
Cursus is gratis. Enkel CD en dansbrochure zijn te betalen. Meer info: vzw VLVG Eugeen S’Heeren 
011/674722. 
       
27/11/2016: Tentoonstelling ‘Afbeeldingen van Sint-Maarten’. Herk-de-Stad viert de 1700ste 
geboorteverjaardag van haar patroonheilige Sint-Martinus (316-397). Dat gebeurt met een 
tentoonstelling met afbeeldingen van Sint-Maarten. De expo toont beelden en afbeeldingen van Sint-



Maarten in het bezit van Tony Vaessen uit Lommel en Herkenaar André Smeets Locatie: GC De 
Markthallen, Markt 2 in Herk - de - Stad - van 14 tot 18 uur - meer info tel 013/359950 of 
www.demarkthallen.be. 
      
28/11/2016: Bokrijk zoekt acteurs voor ‘Living History’-werking. In het Openluchtmuseum Bokrijk vindt 
van eind maart tot einde oktober dagelijks een kwaliteitsvolle ‘Living History’-werking plaats in het 
museumdeel Haspengouw. Door middel van rollenspel en rechtstreekse interactie met het publiek 
evoceren ‘acteurs’ het leven op het Vlaamse platteland anno 1913. Iets meer achtergrond vind je op de 
website van Bokrijk. Voor het seizoen 2017 wil men de acteursppl uitbreiden. Wie interess eheeft kan 
mailtje doen naar luc.frenken@limburg.be - sturen voor 12 december ek. 
 
02/12/2016: Folkoptreden: in café De Schoverik in Diepenbeek is er weer een folkoptreden. Op 
vrijdagavond 2 december vanaf 21u speelt en zingt het duo Dualchas  
 
05/12 - 12/12 (van 10 tot 17 u) en op 06/12 - 13/12 (van 14 tot 17u) Kerststallen tentoongesteld in Sint-
Truiden Locatie: Keizerszaal abdij, Diesterstraat in Sint Truiden  Tentoonstelling van houtgesneden 
kerststallen van Piet Cleren en over volkse gebruiken in de adventtijd. -van dinsdag 8/12 tot vrijdag  
8/01/2016 Franciscus van Assisi had een speciale voorliefde voor Kerstmis. Hij was de eerste die een 
levende kerststal ensceneerde en zo het gebruik van de kerststal introduceerde. Daarom organiseert het  
Museum De Mindere, naar jaarlijkse gewoonte, een tentoonstelling ‘kerststallen in het museum’. 
Kerststallen en houtwerk uit het Ertsgebergte. Locatie: Museum De Mindere - Sint Truiden (gesloten op  
25 en 26 december en op 1 januari).  
 
17/12/2016: Kerstmis 1944 op Het Pachthof. Kerstperiode 1944 - na de bevrijding in september is er 
opnieuw een aanval van de Duitsers. We brengen met verschillende taferelen het leven in de 
wintermaanden 1944-45 een beeld van hoe het er in die tijd aan toeging. Ook de kerstfeer zal niet 
ontbreken. Locatie: Museum Winter 1944 - Het Pachthof, Thewitstraat 8 in 3891 Borlo wanneer: zaterdag 
17/12 om 10 u - zondag 18/12 van 10 tot 17 u website: www.pachthof.com. 
 
17-18/12/2016: Kerstmis 1944 in Hotel Pachthof in Borlo. Kerstperiode 1944 - na de bevrijding in 
september is er opnieuw een aanval van de Duitsers. We brengen met verschillende taferelen het leven in 
de wintermaanden 1944-1945 een beeld van hoe het er in die tijd aan toeging. ook de kerstsfeer zal niet 
ontbreken. Locatie: Museum Winter - Het Pachthof Thewitstraat 8 in Borlo meer info: www.pachthof.com 
      
21/12/2016: Dokter Willems, Limburgs wetenschapper en wereldburger. Louis Willems (Hasselt 1822-
1907) was een van de pioniers van de bacteriologie en immunologie. Zijn vader, Pieter Jan Willems, was 
een jeneverstoker en van 1836 tot 1842 burgemeester van Hasselt. Louis Willems wist met zijn onderzoek 
Hasselt te bevrijden van de runderpest en was indirect de redder van de jeneverindustrie. Frank Reygel zal 
dit merkwaardige leven uit de doeken doen. De lezing wordt gegeven in het Hasselts dialect, als  
afsluiting van het Jaor van de Dialekte. In 2017 zullen er vanuit de Universiteit Hasselt nog meer lezingen 
in de streektaal gehouden worden. Organisatie: Universiteit Hasselt (ism Valdeke Bels(j)  
Limburg en Veldeke Hasselt. Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 in 
Hasselt Datum: woensdag 21 december om 19u - inschrijven is niet nodig - inkom 1 euro (gaat naar  
goede doel via Music for Life) 
 
28/12/2016: Op pad langs verlichte kapelletjes. Vanuit ‘t Heem in Meeuwen kunt u vanaf woensdag in de 
vooravond een sfeervolle wandeling (ongeveer 6 km) ondernemen langs versierde en verlichte kapellen. 
Zowel onderweg als bij aankomst kunt u genieten van een soepje/drankje. Van 16u30 tot 22u Vertrek: 
Kloosterstraat Deelname: 5 euro 
      
31/12/2016: 8e Editie Vier Intiem. Nieuwjaars-folkbal met Naragonia, I Fratelli Tarzanelli, Orbal, Lyradanz 
vanaf 19u in CC Markthallen in Herk-de - Stad Tickets en info: www.vierintiem,be Bal inclusief receptie: 25 
euro/20 euro (na 24 december + 2 euro).  
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2017 
 
09/01/2017 Heiligen als streekproduct. De kerken lopen leeg, de kapellen lopen vol. Het is een boutade 
die wijst op de blijvende populariteit van heiligendevotie en bedevaarten. Zelfs toeristische verenigingen 
stippelen trajecten uit aan de hand van karakteristieke en pittoreske kapelletjes en kerken, niet zelden 
toegewijd aan streekheiligen. In die optiek kunnen heiligen inderdaad beschouwd worden als 
streekproduct. Net Limburg kan bogen op een rijk patrimonium van heiligen, vooral uit de ‘begintijd’.  
Wintershoven, Aldeneik en Bilzen zijn wat dat betreft heel belangrijke plekken in verband met de 
kerstening van onze streken. En bijna al die missionarissen uit die periode zijn heilig verklaard. Het levert 
een boeiend palet aan heilige streekproducten op; Prof. dr. Hans Geybels studeerde Moderne 
Geschiedenis en Theologie aan de KY in Leuven en in Oxford. Hij doceert nu Pastoraaltheologie en 
Empirische Theologie aan de KU Leuven. Daarbij is hij ook nog lesgever ‘Volkskunde’ aan het Syntra  
Hasselt voor de opleiding Toeristische Gids Limburg. Hij heeft een indrukwekkende reeks publicaties op 
zijn naam over uiteenlopende thema’s. Maar de rode draad hierin is de volkse beleving van het  
religieuze over kapellen tot volksreligieuze kalenders. Locatie: De Ganshof (3e etage) Hospitaalstraat 15 in 
Bilzen om 20uur - inkom 3 euro (gratis voor leden en abonnees Bilisium). 
      
tot 23/04/2017: ‘Gebouwtekend’. ‘Onder de kerktoren een uitdrukking die als geen ander het 
dorpsgevoel weergeeft dat we allemaal kennen. Elk dorp heeft zijn kerk, die het uitzicht bepaalt en als 
herkenningspunt fungeert, zijn pastorie, zijn dorpsschooltje, zijn pleintje, zijn kerkhof. Limburg kent heel 
wat dorpen die in een veranderende wereld toch hun eigenheid weten te behouden. Hun openbare 
gebouwen hebben vaak een nieuwe functie gekregen. De tentoonstelling ‘Gebouwtekend’ met 
historische bouwtekeningen, dompelt ons onder in het verhaal van deze openbare gebouwen, hun 
context en hun plek in de wereld van vandaag. Locatie: Provinciale Bibliotheek, Martelarenlaan 17 in 
Hasselt - meer info www.limburg.be/pbl  
      
13 en 27/01/2017: Bordspellenavond. Maak kennis met moderne gezelschapsspellen in De Ploeg in 
Diepenbeek. Vanaf 19 uur Kom kennismaken met een groepje fervente boardgamers (40 % vrouwen - 60 
% mannen, leeftijd tussen 20 en 65 jaar) die houden van tactische, strategische en moderne boardgames 
met een minimum aan geluk. Leeftijd: + 18 - gratis Meer info: www.boardgaminginc.be. 
 
15/01/2017: Openstelling Abdijmolen op de abdijsite Herkenrode. Op het gelijkvloers tonen vrijwilligers 
van Molenzorg Zuid-Limburg het decoratief herstelde binnenwerk van de abdijmolen waaraan zij reeds 
meer dan 10 jaar geduldig werkten. De vrijwilligers van de Erfgoedkring herkenrode-Kuringen tot op de 
verdieping van de molen via foto’s, kaartmateriaal, contracten enz.. het verhaal van de 4 molens die op 
het grondgebied van de abdij stonden: de molen van Weitini, de molen van Tegnon, de Tuiltermolen en 
de abdijmolen. Waar stonden deze molens? wat voor molens waren het? Locatie: abdijsite Herkenrode - 
abdijmolen van 10 tot 17 uur inkom is gratis Info: www.abdijsiteherkenrode.be. 
 
21/01/2017: Infodag ‘Stappen naar Compostella’. Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar 
Santiago de Compostela? Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? een avontuur? een 
spirituele tocht? een reis langs kunst en historie? alleen? tochtgenoten? langs welke weg? waar vind ik 
een bed? rugzak ? hoe zwaar? kledij? uitrusting? hoe geraak ik (en mijn fiets) terug naar huis? waar vind ik 
een goede gids? en een stempelboekje? hoeveel zal me dat kosten? hoe bereid ik me voor? en het 
thuisfront? Op zovele vragen probeert het Vlaams Compostelagenootschap aan de kandidaat-pelgrims 
een degelijk antwoord te bieden. Onze infodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde tradities. 
programma: 10u: onthaal 10u30: welkom en presentatie: Op weg naar Santiago de Compostela . Een 

http://www.boardgaminginc.be/
http://www.abdijsiteherkenrode.be/


ervaren pelgrim vertelt. 11u30: Getuigenis 
van een pelgrim 12u: Lunch met 
meegebrachte picknick - drank ter plaatse 
te krijgen 13u: De tocht in de praktijk - 
aparte sessies voor stappers en fietsers 
14u: Pelgrimsforum: concrete vragen en 
antwoorden. In een informele sfeer 
nodigen ervaren pelgrims je uit aan diverse 
thematafels. 16u30: Café De Ware Jacob 
De pelgrimswinkel zal ook aanwezig zijn. 
Deze infodag vindt plaats in het Provinciaal 
Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5 in 
Neerpelt. Neerpelt is goed bereikbaar en er 
is parking ter plaatse. Deelname is gratis - 

wel voor 15 januari inschrijven via mail infodagen@compostelagenooschap.be Je kan ook schrijven naar 
Luc Holsters, Lange Akkerstraat 26 in 2800 Mechelen - tel 0486/127992 Te vermelden: naam, voornaam, 
adres en ‘stapper of fietser’ 
      
24/01/2017 tot 27/09/2017: ‘Boter bij de vis’. Wat schaft de pot? Deze prangende vraag laat de Belgische 
bevolking gedurende de hele oorlog niet los. Het schaarse voedsel is duur. Voedselproducenten en 
handelaars willen ‘boter bij de vis’. Bijna het hele gezinsbudget wordt gespendeerd aan voedsel. Tijdens 
de oorlog is er grote nood aan goede boter en door de schaarste aan vlees vormt vis het alternatief bij 
uitstek. De problematische voedselsituatie en de creativiteit van de Belgische bevolking staan centraal in 
deze expo ‘Boter bij de vis. Landbouw, Voeding en Eerste Wereldoorlog’. Deze expo is in Haspengouw te 
bezoeken op diverse locaties en wordt per locatie aangevuld met een lokaal luik. Hiervoor was er de 
welgekomen hulp van de Erfgoedraad van Borgloon, GOGRI in Riemst en Heemkunde Kring Drie 
Swaenenland van Gingelom. Aan elke locatie zijn ook activiteiten gekoppeld. Inschrijven hiervoor is 
verplicht en kan via info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 website www.erfgoedhaspengouw.be    
De tentoonstelling gaat door op de volgende locaties: -in Borgloon: van 24 januari tot 29 maart 2017  
in de Sint-Odulphuskerk, Speelhof 1 in Borgloon - openingsuren: van 10 tot 16u - vrij bezoek -in Riemst: 
van 3 april tot 29 mei 2017 in de Boekerij, Paenhuisstraat 13 in Riemst - openingsuren: ma-do en vr van  
14 tot 19u - wo van 10-12u en van 14-19u - za van 14-17u - dinsdag en zondag gesloten. -in Kanne: van 3 
juni tot 25 juni 2017 in de Smokkelmolen, Kleine Molenstraat 9 in Kanne - open op zaterdag en zondag  
van 10 tot 17u -in Gingelom: van 1 juli tot 27 september 2017 in Bibliotheek CLIM, Surlet de Chokierstraat 
4 in Gingelom - open op di en do van 18 tot 20u - op wo en vr van 13 tot 17u - op zat van 14 tot 16 u -  
op zondag van 10 tot 12u - maandag enkel in september open van 13 tot 17u  
 
26/01/2017: ‘De schedelrelieken van Herkenrode uit de doeken gedaan’. Fanny Van Cleven en Mark van 
Strydonck geven een lezing over de schedelrelieken van Herkenrode. Deze reliekenschat bestaat 
voornamelijk uit schedels in textiel gewikkeld en relieken bevestigd op kartonnen plaatjes. Sinds 2010 
bevinden zich de relieken in een kast in de kooromgang van de kathedraal. Locatie: Poortgebouw 
Abdijsite Herkenrode - inkom: 10 euro (inclusief drankje) - inschrijven voor 21 januari en reservatie via 
tuiltermolen@herkenrode.be. 
 
02/02/2017: Kruidjes van de Liefde. Vroeger gebruikte men kruiden om liefde aan te trekken. 
Verwarmende geuren van kaneel, tijm en vanille zorgden voor een koesterend effect. Het 
immuunsysteem werd versterkt en daardoor ook het zelfvertrouwen. Nog steeds worden deze kruiden 
gebruikt om onze weerstand op te bouwen. Klaar om te ontdekken hoe lekker ze zijn? Laat je 
onderdompelen in de lezing van de liefde en ontdek de rijke geschiedenis van de kruiden. Locatie: 
Kruidenkenniscentrum, Herkenrode - Kuringen - Kosten 10 euro - vanaf 19 uur. 
      
05/02 tot 04/06/2017: Expo ‘Iedereen Jeneverbaron’ in Jenevermuseum. Hasselt en het Jenevermuseum 
zijn trots op elkaar. Dat was voor het Museum een van de uitgangspunten voor het participatieve project 
‘Word Jeneverbaron’. Het museum kreeg tientallen inzendingen en mocht 9 Hasselaren de titel van 
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Jeneverbaron geven. De verhalen achter de voorwerpen, die door de Hasselaren bewaard worden, zijn 
inspirerend. Voor iedereen en ook voor het museum zelf. Ze geven een verdieping aan de 
museumcollectie en het museumverhaal. Voorwerpen krijgen een extra dimensie en documentatie komt 
tot leven. Tegenover elke inzending wordt een stuk uit de museumcollectie geplaatst. Zo wordt zichtbaar 
hoe de verhalen van de Hasselaren zelf en de documentatie en collectie van het museum elkaar 
versterken. Meer info op www.jenevermuseum.be of 011/23986  
 
08/02/2017: De Sikhs tijdens WO I. Lezing ‘De Sikhs tijdens wereldoorlog I’ door Dominiek Dendooven van 
Flanders Field Museum In het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog verbleven verschillende duizenden 
soldaten uit toenmalig Brits India in de loopgraven van Vlaanderen. In afschuwelijke omstandigheden 
ondergingen ze er enkele bloedige veldslagen. Europeanen en Indiërs bekeken elkaar met vreemde maar 
nieuwsgierige ogen. Van heel bijzondere aard was de situatie waarin Indiase krijgsgevangenen terecht 
kwamen. Datum: op woensdag 8 februari om 20u in de Sint-Odulphuskerk in Borgloon - Toegang : 3 euro 
inschrijven via info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 
 
11/02/2017: Repair Café in Runkst (Hasselt). van 10 tot 12u in Hostel H, Spoorwegstraat 80 in Hasselt - 
gratis - - info: www.repaircaferunkst.be.  
 
11/02/17 tot 09/04/2017: Blankenbergse Irissen. De redding van een Hasselts tegelpaneel. De 
Verzamelaarsunie Hasseltse Keramiek vzw is volop bezig met het restaureren van een bloemendecor in 
Hasseltse keramiek. Dat hing tot in 2007 aan de gevel van het Blankenbergse Hotel Leopold II. De 
zeldzame recuperatie en de restauratie door Charlot De Bisschop worden toegelicht in een expo in het 
Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt. - Inkom gratis - open op di, wo, do , vr van 10 tot 17 u - op za 
en zo van 13 tot 17u - meer info www.hetstadsmus.be 
 
17/03/2017: Remi en Hans spelen en zingen ten dans. op vrijdag 17 maart zingen en spelen Remi Decker 
en Hans Jochems ten dans in Café De Schoverik, OLVrouwstraat 22 in Diepenbeek. - vanaf 21u Meer info: 
www.folkinlimburg.be. 
 
19/02/2017: Poppen aan het dansen. Op zondag 19 februari gaan om 14u30 de poppen letterlijk aan het 
dansen op Domein Kiewit. De poppenspeler van poppentheater ‘Plansjet’ verstopt zich niet in zijn 
poppenkast, maar staat tussen zijn poppen en zijn publiek. Kinderen kunnen actief meespelen in het 
lokaal van de Kruidentuin. Inschrijven op voorhand wordt gevraagd, je betaalt 2 euro per persoon. Meer 
info: kiewit@hasselt.be of 011/210849. 
      
19/02/2017: Openstelling abdijmolen op de Abdijsite Herkenrode. Op het gelijkvloers tonen vrijwilligers 
van Molenzorg Zuid-Limburg het decoratief herstelde binnenwerk van de abdijmolen. De vrijwilligers van 
de Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen tonen op de verdieping van de molen via foto’s, kaartmateriaal, 
contracten enz.. het verhaal van de vier molens die op het grondgebied van de abdij stonden. Waar 
stonden deze molens, wat voor soort molens waren het ..? Uur: van 10 tot 17 u - toegang gratis - info: 
www.abdijsiteherkenrode.be. 
      
22/02 08/03 en 22/03/2017: Schrijf zelf een artikel voor een heemkundig tijdschrift.. Onder begeleiding 
van Rombout Nijssen voer je een kort historisch onderzoek uit. Je leert hoe je de verzamelde gegevens tot 
een leesbare en historisch verantwoorde tekst verwerkt en je krijgt praktische tips voor het aanleveren 
van tekst en illustraties aan de redactie van een historisch tijdschrift. Telkens van om 10u 30 in het 
Rijksarchief in Hasselt. Prijs: 7 euro (6 euro met Davidsfonds cultuurkaart) - Meer info: 
academie@davidsfonds.be of op website: www.davidsfonds.be/academie  
 
23/02/2017: Schoon Folk in Bib in Genk. op donderdag 23 februari om 20u15 in het Atrium , Bibliotheek in 
Genk, Stadsplein 3 Inkom 5 euro - reserveren via Bibliotheek Genk - bibliotheek@genk.be of tel 
089/653535 Organisatie van Bibliotheek Genk ism Folk in Limburg en de afdeling Folk van de Genkse 
Academie voor Kunst. Na afloop Folkbar - jammen in Bar Bib Programma: Trio Dhoore en Leana Vapper 
(Estbel). 
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25/02/2017: bal@herk en dansstage in Herk-de-Stad. Bal@Herk vindt plaats op zaterdagavond 25 
februari. Vanaf 20u spelen Wouter Vandenabeele en Sara Salverius in het GC Gemeenschapscentrum de 
Markthallen in Herk-de Stad. Van 14u tot 18 u is er een danscursus - Folksdansstage met Kurt Garrez voor 
beginnelingen en dansers met al een beetje ervaring - op programma: belangrijkste folkbaldansen en het 
verfijnen van de persoonlijke stijl. Om 22u bestijgt Trio Dhoore het podium. Na 24u is er nog een 
akoestisch naspel met Les Céciles. Meer info: www.folkinlimburg.be. 
      
26/02/2017: Winterkwaaltjes. Lezing door Daniëlle Houbrechts in de Stedelijke Bibliotheek in Hasselt. 
‘Winterkwaaltjes’: de natuur trekt har apothekerskastje open. Herboriste Daniëlle Houbrechts vertelt hoe 
je te werk moet gaan om je winterkwaaltjes aan te pakken. Van 11 tot 12u 30 in de Stedelijke Bibliotheek 
in Hasselt. Inschrijving is vereist. via tel 011/244300 of bibliotheek@hasselt.be of in de bib zelf. 
 
26/02/2017: Spellenbeurs Hasselt. Van 10 tot 18 uur in zaal Elckerlyc, Pastorijkstraat 4 in Sint Lambrechts 
Herk. Gratis toegang - Net zoals vorig jaar is er op de beurs een tweedehandsruimte waar 
geïnteresseerden kunnen kopen en verkopen. meer info: http://spellenbeurshasselt.be. 
      
27/02/2017: Stamboomonderzoek. Denk je erover om je stamboom uit te gaan zoeken of is het je nog 
niet helemaal duidelijk hoe je het onderzoek moet pakken? Hille Raskin introduceert je in de wereld van 
de genealogie en legt uit hoe je eraan begint en wat je in archieven kan vinden. Je zal merken dat het niet 
moeilijk is. Het is eigenlijk een kwestie van weten waar je zoeken moet en hoe je gegevens ordent. 
Stamboomonderzoek is een interessante en goedkope hobby. De overheidsarchieven zijn altijd gratis voor 
iedereen toegankelijk door de openbaarheid van bestuur. Bovendien krijg je ook informatie over de 
registers (in dit geval) van de gemeente Hoeselt. Locatie: Openbare Bibliotheek Hoeselt, Dorpsstraat 35 -  
Hoeselt op maandag 27 februari van 19 tot 21u Kosten: 5 euro - reserveren via bibliotheek@hoeselt.be. 
      
01/03/2017: Workshop klokken, ratels en bellen. Wat betekenen de verschillende klokken, bellen en 
geluiden in het klooster of de kerk? Bij een tocht in het museum komen we het te weten. Nadien 
knutselen we een bloempot om tot een klokje en versieren we het met verf. Locatie: Museum De 
Mindere, Capucienessenstraat 1 - 3800 Sint Truiden. wanneer: woensdag 1 maart van 14 tot 16 u leeftijd: 
vanaf 4 jaar kosten: 5 euro per kind, materialen inbegrepen. Begeleidende volwassenen mogen gratis 
mee. Reserveren op nummer 011/672971 Meer info: info@demindere.be  www.demindere.be. 
 
01/03/2017: Workshop klokken, ratels en bellen. Lezing door auteur Lantmeeters die ter gelegenheid van 
100 jaar vliegveld As twee boeken uitgaf. Plaats: zaal de Ontdekking, bibliotheek gelijkvloers - toegang 5 
euro - inschrijven heemkring@heidebloemke.be of 089/653595. 
      
08/03/2017: De oorlogsdagboeken van Borgloon. Lezing ‘De Oorlogsdagboeken van Borgloon’ door Ivo 
Gilissen van Erfgoedraad Borgloon. De Borgloonse Luitenant Michel Toudy sneuvelde in 1917 aan het 
IJzerfront. Zijn rol de Wereldoorlog staat vereeuwigd op het oorlogsmonument van Borgloon. Maar ook 
zijn oorlogsboek is bewaard gebleven. De eerste 428 dagen van de Groote Oorlog worden door hem 
beschreven. Oorspronkelijk in het Frans, maar recentelijk vertaald door Lonenaren Ivo Gilissenen Josep 
Breesch. Locatie: Sint-Odulphuskerk, Speelhof 1 in Borgloon. Datum: woensdag 8 maart om 20u deelname 
in kosten: vano euro Reserveren op 011/701830 of info@erfgoedhaspengouw.be. 
 
10/03/2017: Eerste dialectavond. Op vrijdag 10 maart organiseert de erfgoedraad haar eerste 
dialectavond in het GC St Jorisheem in Alken. Meer info bij Carine Luts, dienst vrije tijd, tel 011/599976 of 
carine.luts@alken.be.  Of jos.boiten@telenet.be   ‘Zoe joent da bè o.s gezeid’ is de eerste Alkense 
dialectavond met het Alkens (eigen groep), het Diepenbeeks (Armand Mesotten) het Wellens (Jo Billen), 
het Hoeselts (Paul Achten) en het Brees (Piet Stinckens)  
 
11/03/2017: Ben je klaar voor de Retrodag?. Op zaterdag 11 maart pakken alle Kringwinkels uit met een 
Retrodag. Ze verkopen dan niet alleen hun coolste en hipste retromeubels, lampen en outfits, maar er 
worden ook extra’s aangeboden. Zo kan je deelnemen aan fotoshoots of naaiateliers, retrosnoepjes 
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proeven, retrogames spelen, of retrokoersfietsen aankopen. Wie shopt in een kringwinkel steunt het 
milieu en de sociale tewerkstelling. Meer info : www.dekringwinkel.be 
 
11/03/2017: Repair Café in Runkst. Bij Repair Café Runkst helpen we elkaar met het herstel van 
allerhande voorwerpen: kleding, elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers enz.. De hulp is 
gratis. Je betaalt enkel voor onderdelen die eventueel nodig zijn. Ook wie niets te herstellen heeft is 
welkom. Locatie: Hostel H vanaf 10uur meer info: www.repaircaferunkst.be. 
 
      
12/03/2017: Repair Café met workshops. In het Repair Café in Diest kan je niet alleen oude, defecte 
spullen samen met vrijwilligers herstellen. Je bent er ook welkom voor deelname aan leuke workshops: 
zeefdruk, juwelen ontwerpen. In het mini ‘repair cafeetje’ kunnen kids hun handigheid tonen. Locatie : 
Repair Café 13u30 tot 17u in Den Amer (kleine zaal) Nijverheidslaan 24 in Diest. Meer info: 
www.repaircafe.be. 
 
19/03/2017: Erfgoedwandeling ‘Mijn van Eisden’. Bijna 30 jaar geleden sloot de mijn van Eisden haar 
deuren. Het landschap ziet er ondertussen heel anders uit. Maar om het verleden niet te vergeten, wordt 
er zondag de Erfgoedwandeling ‘Mijn van Eisden’ georganiseerd. Een Ranger van Connecterra neemt u 
mee voor een bezoek aan de schachtblok en naar de top van de terril en vertelt onderweg over het leven 
van de mijnwerkers en de invloed van de steenkoolmijn op de natuur. Locatie en uur: Bezoekersonthaal 
Connecterra, Zetellaan 54 in Eisden om 14u Deelname in kosten: 3 euro Meer info: www.connecterra.be. 
 

 
 
22/03/2017: De Graven van Loon. Heemkring Drie Swaenenland nodigt iedereen uit voor een lezing ‘De 
Graven van Loon’ Spreker: Jan Vaes, auteur van deze publicatie, die is uitgebracht ter ere van 1000 jaar 
Graafschap Loon. Lezing is gratis voor de leden van de heemkring Gingelom. Niet - leden betalen 3 euro 
Inschrijving is gevraagd via 011/832701 of bibliotheek@gingelom.be Locatie en uur: om 20u in Bibliotheek 
CLIM, Surlet de Chokierstraat 4 in Gingelom. 
          
26/03/2017: Voedsel in oorlogstijd. Lezing ‘Voedsel in oorlogstijd’ door Luk Verbeke van Broederlijk 
Delen. waar: Sint-Odulphuskerk, Speelhof 1 in Borgloon datum: zondag 26 maart om 11u30 deelname in 
kosten: 3 euro reserveren: op 011/701830 of info@erfgoedhaspenbouw.be. 
 
01/04/2017: Aprilfoolsdaybal (bal@herk) in de markthallen in Herk de Stad. met om 14u stage 
koppeldansen - deze dansstage over koppeldansen wordt gegeven door Lucas Thébaut die zijn sporen al 
verdiend heeft als muzikant en als danser. Op het programma: wals, schottisch, mazurka, bourréee..). Hij 
vertrek van de muziek om te leren, leiden, variëren en improviseren. Deze workshop staat open voor 
beginners en ervaren dansers die hun dansstijl willen ontleden en uitbouwen. Inschrijven kan via  
luk.indesteege@telenet.be Vanaf 20u bal@herk met Ballsy Swing (Fr) en om 22u een verrassing. 
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05/04/2017: Vleesch zonder vleesch. Hoe verging het een grensgemeente als Riemst tijdens de Eerste 
Wereldoorlog? Was er ook hongersnood in deze erg vruchtbare streek en welke evolutie zien we daarin? 
Welke rol speelden de Noodcommissies? En hoe gingen de bewoners om met de elektrische draad in hun 
dorpen? Allemaal vragen waarop Paul Vrijens een antwoord probeert te formuleren. Locatie: 
Muzieklokaal Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11 3770 Riemst om 20u - inkom: 3 euro - 
reserveren via info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 
 
18 en 25/04/2017: Mijn stamboom - Lessen oud schrift. Twee lessen oud schrift door de Diestse 
Vereniging voor Familie en Heemkunde. (DVF vsw) Locatie: Citadel, Lokaal 652, Leuvensestraat 77 in Diest 
- telkens van 19 tot 22 uur - prijs: 10 euro per persoon voor de twee lessen (syllabus en drankje 
inbegrepen) Inschrijven door storting van het bedrag op rekeningnummer BE89973099391385 van DVF 
met vermelding van ‘schrift en je naam’ Meer info: E-mail: info@familiekunde-diest.be - tel  
0498/531535. 
 
23/04/2017: Ridders en reuzen vieren in de Commanderij in Meeuwen-Gruitrode. Op zondag 23 april kan 
je in de Commanderij in Gruitrode naar het evenement ‘Reuzen en ridders’ Hendrik van Wassenaer, 
commandeur van de Duitse Ridderorde, deed in 1667 zijn intrede in de commanderij van Gruitrode. Reus 
Hendrik van Wassenaer, gecreëerd door de Royer Reuzengilde viert de 350ste verjaardag in de 
commanderij, in het gezelschap van 11 andere reuzen. Daarnaast is er ‘Tijl Uilenspiegel, van schelm tot 
held workshops met vermaak voor de kleinsten en lezingen over ridders en liefdadigheid. Afsluiten kan 
met een rondleiding in de commanderij. Meer info tel 089/855946 - inkom is gratis.  
      
24/04/2017: oproep Basketmateriaal gezocht. Op vrijdag 5 mei opent er in de Sporthal Alverberg in 
Hasselt de 70 Jaar Basketbalsport in Hasselt’. Dit is een initiatief van de Sportdienst Hasselt samen met de 
vier Hasseltse Basketbalclubs. Ze zijn al een heel eind gevorderd in de voorbereiding maar zijn nog steeds 
op zoek naar archiefstukken: foto’s, affiches, didactisch materiaal, getuigenverklaringen enz. Heb je dat 
nor ergens op zolder of in een oude schoendoos liggen? Laat iets weten: stadsarchief@hasselt of 
011/239875. 
 
26/04/2017: De culinaire ziel van Nederland. Naar aanleiding van de voorstelling van het gelijknamig boek 
‘De culinaire ziel van Nederland - aan tafel met boeren, burgers, kooplui en zeevaarders’ organiseren 
Uitgeverij Garant, de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie en Skal International Limburg en 
het Teaching Hotel - Hotel Management School Maastricht - een studienamiddag omdat het van het 
uiterste belang is dat men bewust blijft dat ook de lokale voedingsgebruiken en specialiteiten een 
economische waarde herbergen als ze op een innovatieve wijze professioneel aan de man worden 
gebracht. Locatie: Hotel Chateau Bethlehem, Bethlehemweg 2 in Maastricht. Vanaf 14u Meer Info: ASG 
tel 0478/650521 - vooraf inschrijven is verplicht op symposium@asg.be  
      
27/04 tot 01/07/2017: Proeven van het Rijksarchief - Workshops over minder bekende archiefbronnen. In 
het Rijksarchief zit veel bronnenmateriaal uit de 19de eeuw met een schat aan informatie voor lokaal 
historisch onderzoek. Om er mee aan de slag te gaan, moet je echter weten hoe je er je weg in vindt. 
Tijdens deze werkshopreeks maak je in het Rijksarchief kennis met de bronnen die hen het meeste 
interesseerden. Tijdens de workshops geeft een specialist uit het Rijksarchief je telkens praktische 
informatie voor het gebruik van de bron voor lokaal historisch onderzoek. Hoe ontstond de bron? en  
wat was de historische context waar we rekening mee moeten houden? Welke informatie kan je er 
vinden? Hoe moet je er historische kritiek op toepassen? Daarnaast zijn er ook voorbeelden van 
onderzoeksvragen en kan je het bronnenmateriaal zelf ook bestuderen. Dit is een cursus voor lokale 
erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen 
te verwerven (niet voor gevorderden) Alle workshops gaan door in het Rijksarchief van Hasselt  
(Bampslaan 4) Ze gaan telkens door op donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30  Inschrijven is verplicht 
en kan tot drie dagen voor de workshop(s) . Per workshop kunnen er maximaal 25 personen deelnemen. 
Voor meer informatie kan je terecht b ij Daphne Maes op Daphne.maes@heemkunde- 



vlaanderen.be of op 015/205174 Deelnemen kost 20 euro voor de volledige reeks of 5 euro per les. 
Tijdens de workshops ontvangt u cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld kan gestort op  
rek. B79 0682 2185 9033 met als vermelding ‘proeven van het Rijksarchief + naam deelnemer’. Data, 
inhoud workshops en sprekers: -workshop 1 - 27 april 2017 Inleidende sessie: voorstelling van de 
collecties van het Rijksarchief (Rombout Nijssen) en zoekrobot (Annelies Coenen) Hoe kan ik op een 
efficiënte manier zoeken in de zoekrobot ‘zoeken naar personen’? Hoe zoek ik via de zoekrobot ‘zoeken 
naar archieven’ documenten die voor de geschiedenis van mijn dorp belangrijk zijn?  -workshop 2 - 4 mei 
2017 Kadaster (Rombout Nijssen) Waar kan ik oude en nieuwe kadasterplannen van mijn gemeente 
raadplegen? Hoe zoek ik informatie over de bouw- en de bezitsgeschiedenis van een pand? -workshop 3 - 
11 mei 2017 Notariaat (Michel Oosterbosch) Kan ik huwelijkscontracten van mijn voorouders terugvinden 
in het notariaat? Hoe kan ik in de onoverzichtelijke massa notariaatsarchieven toch doelgericht zoeken  
? -workshop 4 - 18 mei 2017 Registratiekantoren (o.a. erfenisaangiften) (Pieterjan Lannoy) Waar vind ik 
de erfenisaangiften van mijn voorouders terug? Welke eigendommen kochten en verkochten mijn  
voorouders? -workshop 5 - 1 juni 2017 Justitie en gevangenissen (Paul Drossens) Hoe vind ik informatie 
over de criminaliteit/gepleegde misdrijven in mijn gemeente in de 19e en 20e eeuw? Hoe reconstrueer ik 
het gerechtelijk en/of penitentiaire verleden van een van mijn voorouders? 
 
29/04/2017: Folkbal ‘Ga voor Kunst’. met om 20u: dansinitiatie olv Leen Devyver om 21u: Folkensembles 
‘Ga voor Kunst’ om 22u: Aidreann Locatie: De Flèèketaer, Zagerijstraat 42 in Genk Toegang: 8 euro - 
leerlingen GA 6 euro Meer info: www.gavoorkunst.be. 
 
01/05/2017: Nieuw Limburgs project over dorpskermissen. In 2017 werken de Limburgse erfgoedcellen, 
samen met Heemkunde Limburg, het Limburgs Volkskundig Genootschap, het Provinciaal Centrum voor 
Cultureel Erfgoed, de steden Tongeren en Hasselt en de gemeente Lanaken een project uit rond 
dorpskermissen en de rituelen die met deze dorpskermissen gepaard gaan. Rond dorpskermissen leven 
heel wat vragen die extra onderzoek behoeven en deze onderzoeksvragen zijn niet limitatief. Daarom 
deze oproep naar alle heem- en geschiedkundige kringen om onderzoek te doen naar hun eigen 
dorpskermis. Dit kan op verschillende manieren: door te duiken in de gemeente- en kerkarchieven, foto- 
en filmmateriaal te verzamelen, of door een interview. Onderzoek en onderzoeksmethodes zijn open en 
bieden je als kring of als individu heel wat mogelijkheden om je in dit bijzonder erfgoedonderwerp te 
verdiepen. Heb je interesse om mee te werken? Neem dan zeker contact op met een van de 
erfgoedcellen: leengos@mijnerfgoed.be of lieve.opsteyn@erfgoedhaspengouw.be of 
luk.indesteege@telenet.be 
   
06/05/2017: Feest van de Folk met Fred Morrison en Hot Griselda. In het kader van het Feest van de Folk 
vindt op zaterdag 6 mei bij café De Schoverik in Diepenbeek een folkfeest plaats: om 18 u luisteren naar 
Fred Morrison, om 20u dansen met Hot Griselda en om 22u iedereen uit de bol met ‘Snakes in exile’. Café 
De Schoverik, OLVrouwstraat 22 in Diepenbeek. Meer info : www.folkinlimburg.be.   
 
06/05 tot 27/05/2017: Tentoonstelling ‘70 jaar basket in Hasselt . In 1947 juicht Hasselt voor het eerst 
voor haar basketbalclub. Zeventig jaar later stellen stad Hasselt en de Hasseltse basketclubs de rijke 
geschiedenis van de basketbalsport aan je voor. Toegang gratis Locatie: Sporthal Alverberg open van ma 
tot zat van 9 tot 17u en tijdens de wedstrijddagen. 
 
13/05/2017: Gouwdag Heemkunde. De 42ste gouwdag van de Heemkundige Kringen vindt dit jaar plaats 
in het stadhuis van Bree. De jaarlijkse gouwdag van Heemkunde Limburg wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Geschiedkundige en Heemkundige Kring Ezendrèpke van Groot-Bree en het 
Internationaal Bokkenrijdersgenootschap. Het thema is: Heksen, bokkenrijders en boerenkrijgers - 
Criminalisering in Limburg, vooral in de 18e eeuw ? Deelname in kosten: 10 euro - Middaglunch 15 euro 
(niet verplicht) Inschrijving door storting van 10 of 25 euro op rekeningnummer BE43452808804101 tnv 
Geschiedkundige Kring Groot-Bree 
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14/05/2017: Bezoek aan Oud Kerkhof in Hasselt. Op zondag 14 mei om 14u bezoeken we het oud kerkhof 
van Hasselt. Hasselaren werden daar begraven van 1796 tot 193  Wie waren minister Thonissen, dokter 
Willems, muzikant Alexis Pierloz, ridder Portmans enz.. Op die vragen proberen we dan te antwoorden. 
Samenkomst aan de ingang van het Oud Kerkhof om14u - Parkeren kan in de Vilderstraat. Kosten: leden 
Pasar gratis/ anderen 1 euro Meer info : rene.christiaens@pandora.be 
      
20/05/2017: Verrassend Palestina. Palestijnse culturele avond met getuigenissen, volksdans en buffet met 
typische gerechten. Doorlopend standen met Palestijnse producten. Inschrijven via 
info@palestinasolidariteit.be Locatie: OC Sint Katarina Hasselt - inkom 15 euro - om 17u. 
      
20/05/2017: Mirakel en Monstrans - de bloedende hostie. Stadswandeling voor groepen. 700 jaar geleden 
gebeurde er in Viversel een mirakel: een hostie begon te bloeden. Toen de priester haar naar de abdij van 
Herkenrode bracht, knielden de schapen en begonnen de klokken spontaan te luiden. Het jaar 1802. Fons 
van Dikkel gaat op zoek naar de bloedende hostie. De gids helpt je om het verhaal van Fons en zijn 
zoektocht te reconstrueren. Toerisme Hasselt - 3 euro info: www.visithasselt.be. 
      
21/05 tot 26/05/2017: Tentoonstelling ‘Archeologie in Hasselt-Kuringen: via de Ijzertijd, de Keltische en 
Romeinse periode naar het Germaanse dorp van de Curingen’. Archeologische opgravingen in en rond 
Hasselt kwamen de laatste jaren regelmatig in de aandacht: de Ikea-site, het nieuwe stadhuis, de Rode 
Rokstraat .. Heemkundekring De Graef Hasselt-Kuringen beet zich vast in dat onderwerp en onderzocht de 
vondsten. Van 21 tot en met 28 mei kan je de tentoonstelling bezoeken in de stedelijke  
Biblioheek in Kuringen. Op zaterdag 27/05 om 10u30 krijg je in een lezing  
meer uitleg over archeologie en metaaldetectie in Kuringen en Hasselt.. Toegang: tentoonstelling: gratis - 
Lezing: 1,50 euro meer info: www.uitinhasselt.be. 
 
20/05 tot 27/08/2017: Mirakel en Monstrans - het verhaal van een Vlaams Topstuk. In 1317 - 700 jaar 
geleden - bezoekt een priester uit Viversel een stervende en wil hem een hostie toedienen. In een 
onbewaakt ogenblik raakt een omstaander de gewijde hostie aan en die begint te bloeden. in allerijl 
brengt de priester de miraculeuze hostie naar de Herckenrodeabdij. Daar komt een verering op gang, die 
7 eeuwen lang zal blijven leven. In Herkenrode werd beslist om de hostie te bewaren en aan 
bedevaarders te tonen in een gouden monstrans die de abdissen enkele decennia eerder in Parijs hadden 
besteld. De torenmonstrans vind je vandaag in Het Stadsmus. Het is een van de pronkstukken van het 
museum, want de monstrans wordt beschouwd als de oudste ter wereld. De curator van de expo, Tony 
Waegeman, plaatst de monstrans en het mirakel van een bloedende hostie in een bredere en 
internationale context. locatie: Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 - Hasselt - inkom 5 euro (gratis met 
Uitpas) - open: van di tot zo van 10 tot 17 u - meer info: www.hetstadsmus.be. 
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20/05 tot 16/09/2017: Devotie in Limburg. Hasselt staat in de zomer van 2017 in het teken van de Virga 
Jessefeesten en de herdenking ‘700 jaar Heilig Sacrament van Mirakel’. De PBL draagt in haar collectie 
Limburgensia zorg voor tal van devotieprenten, daterend uit de 17e tot de 20ste eeuw. In deze 
tentoonstelling presenteren we de mooiste prenten van verschillende Limburgse bedevaartoorden. 
Locatie: Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17 Hasselt - meer info: 011/295900 of 
pbl@limburg.be 
 
26 tot 28/05/2017: Folkdansfestival Dafodil in Diest. met bals en 
workshops folkmuziek, folkdansen en instrumentenbouw voor 
kinderen. met AmoRRoma, Cecilia, Hot Griselda, SouslePont (Fr), 
Naragonia, duo Filippo Gambetta (It) e.a. Info en tickets: 
www.dafodil.be plaatsen reserveren kan enkel via deze website. 
Daar vind je ook meer informatie over het programma, de ateliers 
folkdansen, muziek, de speciale ateliers voor kinderen 
logiesmogelijkheden.     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
25/05/2017: Kanne na WOII (1945-1965). Heemkunde Kanne organiseert een gratis tentoonstelling over 
het leven in Kanne na de Tweede Wereldoorlog. Komt onder meer aan bod: het bestuur van de gemeente 
Kanne, het wel en wee van de parochie, het rijke muzikaal leven, carnaval en de vele caf és en winkels in 
het dorp Locatie: Zaal onder de Kerk, Brugstraat z/n in Kanne - op donderdag 25/05 zaterdag 27/05 en 
zondag 28/05 telkens van 13 tot 18 uur. 
      
06/05/2017: volskdansinitiatie door Pierlala. Op zaterdag 6 mei kan je deelnemen aan een 
volksdansinitiatie - tussen 14 en 16 u in de Zoutstraat 46 in Sint Truiden. Iedereen vanaf 11 jaar is welkom. 
Contact: Liesbeth.loncke@telenet.be. 
      
04/06/2017: Sage van de Eenhoorn. Al voor de 5de keer herleef je op de Abdijsite van Herkenrode de 
middeleeuwen. Zwiepende zwaarden en flitsende harnassen. De dapperen onder jullie kunnen ook 
ringsteken en zwaardvechten. Of wegdromen bij de betoverende voorleesverhalen of kijken naar het 
theater van Kamelot en Froefroe. Misschien kruis je wel het pad van de goochelende nar. Maak je eigen 
waskaars, een draak of zelfs een gepimpt eenhoornkoekje. Wacht zeker ook op de mysterieuze 
verschijning van de eenhoorn . Proeven van kruidige speculaas, regenboogzaadjes, eenhoorndonuts en 
wolkenpluisjes. 
 
18/06/2017: Festival met 40 Belgische reuzen in Landen. Om de verjaardag van de Landense Reuzengilde 
te vieren wordt er in Landen op zondag 18 juni een heus Reuzenfestival georganiseerd. Daarvoor zakken 
maar liefst 40 Belgische reuzen naar ‘t Park af. Ook het grootste exemplaar van Vlaanderen Jan Turpijn (10 
meter hoog) uit Nieuwpoort zal erbij zijn. Het feest bestaat uit een defilé en reuzenvoorstelling, maar er 
zijn ook vendeliers, muziek, foodtrucks, animatie enz.. Locatie: Hannuitse steenweg 80 - van 10 tot 21 uur 
- meer info: www.reuzeninvlaanderen.be.  
      
19/06/2017: Lezing ‘In teken van hoop’. Hans Geybels geeft een lezing over ‘Volksdevotie - plaatsen en 
gebruiken van hoop’ om 20u in de Oude Gevangenis (Uhasselt) Martelarenlaan 42 Hasselt. Toegang is 
gratis/of een vrije bijdrage - om 20u meer info: www.virgajessefeesten.be of 011/350715. 
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26/06/2017: Zeepkistenrace door straten van Rutten. In Rutten draait het op zondag 26 juni om spektakel 
en plezier tijdens de zeepkistenrace van de Landelijke Gilden. Heel wat groepjes nemen het tegen elkaar 
op in hun zelfgemaakte zeepkist (zonder pedalen of motor). De organisatoren gaan op zoek naar de 
snelste en de origineelste zeepkist en het exemplaar dat de langste afstand heeft afgelegd. Locatie: Sint-
Evermaruszaal, Motstraat in Rutten - vanaf 14uur meer info: www.landelijkegilden.be. 
 
01/07 tot 03/09/2017: Installatie ‘Goud. Hoe geloof en wetenschap de jenever gered hebben’ . Hasselt 
150 jaar geleden. Grote rampspoed bedreigt Hasselt en de jeneverindustrie. De erg besmettelijke 
longziekte ‘runderpest’ decimeert het aantal ossen, die een belangrijke schakel zijn in de 
jeneverproductie. Hasselaren zoeken hoop en troost bij het miraculeuze beeld van OLV Virga Jesse. En 
gelukkig is daar ook het vaccin ontwikkeld door dokter Willems. In 1867 verdwijnt de longziekte redelijk 
snel en vanaf dan komt ze nooit meer op zulke schaal voor. Als dank schenken de stad en haar burgers 
een gouden kroon aan het Virga Jessebeeld. De jeneverstokers schenken er eentje aan het Jezuskind. Ga 
in op dit verhaal van rampspoed en redding, van hoop en wanhoop, van licht en duister, van geloof en 
wetenschap in de installatie GOUD. Locatie: Jenevermuseum - van 10 tot 17 uur (periode van 5 tot 20 
augustus: van 10 tot 22u) Meer info: www.jenevermuseum.be. 
 
01/07/2017-31/12/2017: bal@herk data najaar. Op volgende data kan je in het GC de markthallen terecht 
voor bal@herk. 23/09: Nederlandse avond met 4 groepen: Speeltuig - Wouter den de Draak - BmB band 
((band met ballen) - Nachtmuziek 03/11 : Aghoea - deze groep is verzameling van muzikanten uit 
verschillende Vlaamse topgroepen 31/12: Vier Intiem De volledig info met info over de deelnemende 
groepen vind je op www.folkinlimburg.be. 
 
09/07/2017: Limburgse Reuzenstoet in Rekem/Oud-Rekem. Vertrek om 15u aan de kerk van Rekem naar 
Oud-Rekem. Tentoonstelling van de reuzen tot 18u in de Kanaalstraat Oud Rekem - Vrij toegang. 
      
15/07 tot 03/09/2017: Expo ‘Virga Jesse: Geboorte en Hoop’. Leerlingen van de Stedelijke Academie, van 
jong tot oud hebben tekeningen, schilderijen, beelden, illustraties, en voorwerpen gemaakt rond het 
thema Virga Jesse ‘Geboorte en Hoop’. Uit alle werken is een selectie gemaakt, waarvan er details worden 
uitgeprint op een 80-tal panelen en opgesteld rond de bomen op de Kunstlaan, de Sint Katarinalaan en 
het Sint-Katarinaplein.. Meer info www.uitinhasselt.be 
      
18/07 tot 13/08/2017: Expo ‘(On)gezien, collectie van de kerkfabriek Godsheide’. Expo met nooit eerder 
getoonde stukken uit de collectie van de kerkfabriek Godsheide. Schitterende kazuifels en 
processievaandels, een multimediaal zicht op plaatsen waar je niet mag of kan komen. Het verleden van 
de parochie en daarvoor in beeld in de pastorie. En de bol onder het kruis wordt even bereikbaar in de 
tuin. Open van 18 juli tot en met 23 juli, 30 juli, 6 en 13 augustus - telkens van 13 tot 19 u - meer info: 
www.uitinhasselt.be  
 
22/07/2017: Groot Kapittel van de Limburgse Reuzengilden. Op zaterdag 22 juli 2017: Groot Kapittel van 
de Limburgse Reuzengilden vanaf 19u30 in de Luchtfabriek (voormalige mijnsite) Marktplein 5 in 
Heusden-Zolder. Programma: 19u: Academische zitting met uitreiking van oorkonden honoris causa 20u: 
Limburgs Catalaanse avond met buffet, muziek en dans. Deelname in de kosten: 20 euro per persoon - 
enkel na aanmelding en betaling van deelname via limburg@reuzeninvlaanderen.be - rekening: 
BE98001748841793 tnv Reuzen in Vlaanderen afdeling Limburg te Zonhoven. 
 
04/08/2017: Het Mirakelspel in Viversel. Viversel maakt zich op voor het massaspel ‘Mirakel in Viversel’. 
Liefst 155 inwoners spelen hierin mee en tientallen anderen werken mee achter de schermen. Het is dit 
jaar immers 700 jaar geleden dat in Viversel een hostie begon te bloeden. Het verhaal van het mirakel van 
Viversel is het verhaal van de bloedende hostie. 700 jaar geleden gebeurde het allemaal in Viversel, 
vandaag een kerkdorp van Heusden-Zolder, maar toen een parochie van Lummen. De kapelheer werd  
bij de zieke Adriaan op den Dikkel geroepen voor het laatste sacrament. De hostie die hij bij zich had, 
werd even onbewaakt achter gelaten. Toen de kapelheer de hostie kwam halen, zag hij dat deze aan het 
bloeden was. Hij besloot met de hostie naar de abdij van Herkenrode te gaan. Tijdens deze tocht knielde 
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zowaar een kudde schapen voor de kapelheer en de bloedende hostie. En meteen was de legende 
geboren. Vroeger heette de boerderij waar het allemaal begon ‘op den dikkel’. Op dit ogenblik  
woont er een jong koppel. Boven op de schoorsteen van de boerderij staat nog steeds het jaar 1317 Het 
huis, het mirakel behoort tot ons erfgoed. Na 1979,1984, 1999 en 2005 zal Viversel zich dus ook deze keer  
weer van zijn mooiste kant laten zien. Zo’n massaspel heeft vooral een belangrijke sociale waarde voor 
het dorp. Het hele dorp leeft mee en zet zich ten volle in voor zo’n groots evenement. Om het geheel te  
financieren werden banners en stickers verkocht. Er zijn 550 huizen in Viversel en we hebben 300 banners 
verkocht. Op twee van de drie huizen in Viversel hangt zo’n banner. Tweehonderd mensen zijn 
rechtstreeks betrokken: allemaal vrijwillig, behalve de regisseur. Die wordt betaald. Locatie: Molenveld in 
Viversel Voorstellingen op 4,5,6,11,12,14 en 15 augustus om 20u30 - kaarten in voorverkoop: 15 euro  
- via de website reservatie@mirakelspelviversel.be - telefonisch elke werkdag van 17 tot 19 uur op 
0478/064633.    
      
05/08/2017: Virga Jesse Spel 2017 - Een Deken van Troost. In dit stuk maken we kennis met enkele 
opmerkelijke bewoners van het Volkstehuis. Stuk voor stuk pure mensen, die op hun manier op zoek zijn 
naar geluk. Een zoektocht die leidt tot emotionele en ontoerende scènes, maar ook grappige en hilarische 
momenten. Het Virgajessespel vzw, Volkstehuis, Kanaalkom - Inkom 9 euro - uur: 21u. 
      
05/08/2017: ‘Virga Yes divers. Rottenwerking anders bekeken’. De mooie en betekenisvolle 
wijkversieringen van de rotten fleuren al vele zevenjaarlijkse feesten lang de stad op. Wat als 
nieuwkomers aan de slag gaan met die inspiratiebron? Vanuit hun diverse achtergronden stellen ze een 
kleurrijke mozaïek samen. Een fototentoonstelling toont het maakproces en de ontmoetingsmomenten. 
Locatie: Stadsmus - Guido Gezellestraat 2 Hasselt - meer info: www.hetstadsmus.be. 

 
      
05/08/2017: Virga Jesse feesten in Hasselt. Om de zeven jaar toveren de Virga Jesse feesten Hasselt om in 
een bijzondere plek met een buitengewone sfeer. De vier ommegangen, de sfeervolle versieringen en 
culturele activiteiten zorgen voor een speciale sfeer. -5 augustus - 19u: feestelijke opening in de Sint 
Quintinuskathedraal -6, 13 en 20 augustus telkens om 15 u: ommegang in de binnenstad -7 augustus om 
11u: De Langeman en de erwtensoep: al van voor de Franse revolutie schenkt het Broederschap van OL 
Vrouw om de zeven jaar, ‘s maandags na de eerste ommegang, erwtensoep op het pleintje voor de Virga 
Jessebasiliek. Dit gebeurt onder het toeziende oog van Don Chrisoph, de Langeman van Hasselt, die ‘s 
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morgens vertrekt aan het Stadsmus. De inwoners van het dorp doen de erwtensoepverdeling nog eens 
over aan het huisje van Hendrik, de eerste inwoner van Hasselt (dit aan de paterkeskerk in de  
Minderbroederstraat) -15 augustus om 19u30: avondommegang in de binnenstad. Rotten en 
wandelingen: als sinds het ontstaan van de Virga Jessefeesten slaan de inwoners van straten en buurten 
de handen in elkaar om hun rot feestelijk te versieren. Een bezoek aan de versierde straten of ‘rotten’ is 
onvergetelijk. De feeërieke verlichting en ontelbare bloemen baden Hasselt in een bijzondere sfeer. 
Speciale wandelroutes loodsen je langs uitbeeldingen zoals de ‘Dolende Man’ en ‘de Dief op het Hek’. 
Tijdens de Virga Jesse feesten kan je ook genieten van tal van tentoonstellingen, voorstellingen en 
concerten. Het volledige programma vind je op www.virgajessefeesten.be. 
           
20/08/2017: Inspiratiedag ‘Het Zevende jaar in Hasselt. Op handen gedragen.’. In augustus 2017 viert 
Hasselt de zevenjaarlijkse Virga Jesse feesten. De Virga Jesseommegang trekt vier keer door de stad. Ook 
op andere plaatsen in Vlaanderen gaan vandaag nog tal van processies en ommegangen uit. Processies 
hebben niet alleen een zingevende functie, maar versterken tevens de gemeenschapszin en sociale 
betrokkenheid. Ook maken processies deel uit van het immaterieel cultureel erfgoed. Tal van organisaties 
en vele vrijwilligers koesteren deze tradities en willen ze doorgeven aan volgende generaties. ‘Op handen 
gedragen’ wil hen samenbrengen en ondersteunen. Want door het uitwisselen van kennis en ervaringen 
kan het processiegebeuren in Vlaanderen worden versterkt. Daarom welkom op deze inspiratiedag. 
programma: -9u30: onthaal -10u: welkomstwoord ‘Op handen gedragen’ inspiratie voor uw processie- 
erfgoed (Julie Aerts CRKC) en Joris Colla (Kadoc KU Leuven) ‘Inleiding op de Virga Jesseommegang’ door 
John Martens (Virga Jessecomité) -11u15: bezoek achter de schermen bij het Virga Jessecomité -12u15: 
boordjeslunch -13u15: bezoek aan twee tentoonstellingen in het Stadsmus o.a. Mirakel en Monstrans, het 
verhaal van een Vlaams topstuk en ‘Virga Yes divers -15u: bijwonen van de Virga Jesse ommegang (vanop 
de tribune) -receptie Locatie: U Hasselt - Campus Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42 Hasselt Inschrijven 
voor 6 augustus met vermelding van naam en organisatie - info@ophandengedragen.be of 016/323500 
Prijs: 25 euro per persoon - uw inschrijving is definitief na betaling. Bedrag over te maken op rek. Be 
09230072773157 van CRKC  
 
26-27/08/2017: Opendeurdagen Aero Kiewit - Hasselt. Maak kennis met het oudste vliegveld van Belgie. 
Meer info: www.aero-kiewit.be.    
 
 
03/09/2017: ènternasjenaal Limburgs Poëziefestival. op zonnig den 3de september om 15u in het Sint 
Algegondiskèrkske Leèrste kènnismaking mèt de nowste Asserse aanwènst: De Baekelaer, blont en pittig 
Assers dèrpsbeer. Aontree: 2 euro Organisatie: Veldeke-As - Neel, kommeteit vier ‘t behawd en gebrijk 
van plaatselike dialekte. Meer info: Felix Bergers 089/35642  
      
09/09/2017: De Graven van Loon. Jan Vaes is doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis. Zijn boek 
‘De graven van loon, Loons, Luiks, Limburgs’ wordt nu al het standaardwerk van de Limburgse 
geschiedenis genoemd. Dr . Vaes al een geschiedkundige lezing geven over Het land van Loon, met een 
uitstap naar het thema devotie en naar de Aflaatbrief van de Abdij van Herkenrode. De lezing wordt 
gekruid met talrijke bronnen en vermakelijke anekdotes. Locatie: Provinciale Bibliotheek, Martelarenlaan 
17 in Hasselt - op zaterdag 9 september om 14u - doelgroep: iedereen met interesse in erfgoed, Limburg 
en geschiedenis - inkom gratis. - reserveren is verplicht via E-mail pbllezingen@limburg.be of 011/295950 
      
09/09/2017: Instuif internationale en Israëlische volskdans. Op zaterdag 9 september organiseert 
‘Werelddans Opglabbeek een instuif - een avond lang samen dansen op internationale en Israëlische 
dansmuziek op basis van verzoekjes. Locatie: Zaal ‘Den Ichter Kapelstraat 16 3660 Opglabbeek - inkom: 4 
euro - vanaf 20u meer info: Evelien Swinnen 0479/944965 www.werelddansopglabbeek.be. 
 
20/09/2017: Nieuwe meesters, magere tijden. Lezing door Diane De Keyzer op woensdag 20 september 
om 20u in Bibliotheek CLIM in Riemst. Inkom 3 euro - inschrijven via info@erfgoedhaspengouw.be of 
011/701830 Journaliste Diana De Keyzer groeide op in een familie waar ‘het moest nog eens oorlog 
worden’ geen holle uitspraak was. Gefascineerd door de verhalen van haar grootmoeders over hun 
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zoektocht naar oorlogskost ging ze zelf ook op zoek : in dagboeken, in brieven van en naar het thuisfront, 
in fotoalbums en receptenschriften. Maar ook in de aantekeningen en werken van schrijvers, schilders en 
tekenaars uit die tijd. Ze ontdekte meer over de woeker en de smokkel, maar ook over de vindingrijkheid 
van moeders, die hun oorlogsrecepten noteerden in keukenboekjes in een wanhopige poging hun familie 
toch te voeden. 
 
23/09/2017: Boerenmarkt Marta. Marta is de markt aan het station die kleinschalige boeren, verwerkers, 
dappere ambachten en nieuwsgierige genieters uit heel Limburg samenbrengt. Het geeft de inwoners . 
van Hasselt en omstreken toegang tot lokale, verse, gezonde en gevarieerde voeding rechtstreeks van bij 
de Limburgse producent. De Hasseltse markt onthult verhalen, doet lekkernijen ontdekken en proeven. 
Met een boerenontbijt en kookdemo’s met proevertjes waarbij de kok enkel ingrediënten van de markt 
gebruikt. Locatie: Stationsplein Hasselt vanaf 9 u - gratis toegang.  
      
01/10/2017: Spellenfestival in de Limburghal. De Limburghal staat op zondag 1 oktober een hele dag in 
het teken van moderne gezelschapspellen. Tientallen (grote en kleine) uitgevers uit binnen- en buitenland 
stellen hun nieuwe spellen voor en natuurlijk kunt u die ook zelf eens uitproberen. Locatie: Jaarbeurslaan 
6 - Genk van 10 tot 18 u - inkom 6 euro (4 euro voor 6-18 jarigen) info: www.spellenfestival.be  
 
22/10/2017: Erfgoedjaarmarkt in Sint-Truiden. Tientallen verenigingen en organisaties uit de regio stellen 
hun werking voor aan het publiek en dat binnen het kader van een bijzondere erfgoedsite. Locatie: 
Begijnhofkerk en Festraetsstudio, Begijnhof in Sint Truiden. 
 
11/11/2017: Hasselts erfgoed door lens van Duitse bezetter. Robrecht Janssens praat over Hasselts 
erfgoed door de lens van de Duitse bezetter (17-18) - van 15 tot 16u30 in Het Stadsmus, Guido 
Gezellestraat 2 in Hasselt. Inkom is gratis. - info 011/239890 of www.hetstadsmus.be. 
      
14 tot 19/11/2017: Expo 100 jaar Vliegveld As in beeld en woord. Ver weg van het IJzerfront richtte de 
Duitse bezetter in 1917 op het grondgebied van Genk en As de ‘Fliegerschiessschule Asch’ op. Duitse 
vliegtuigwaarnemers leerden hier vanuit een vliegtuig te schieten, bombarderen, fotograferen en 
observeren. Na de Eerste Wereldoorlog nam de Belgische Militaire Luchtvaart de installaties over en 
richtte er de militaire vliegschool in. Honderden piloten leerden hier in de eerste jaren na de ‘Groote 
Oorlog’ vliegen. In 1924 verhuisde de Belgische Militaire Vliegschool van As naar Wevelgem. Enkel de 
‘Kasino’ (officiersmess) en drie bijgebouwen bleven overeind en verbouwd tot kinderkolonie. Jan 
Lantmeeters stelde een unieke tentoonstelling samen waarop tevens uitzonderlijke foto’s van Genk zijn 
bijeengebracht. Locatie: Bibliotheek Genk - exporuimte Heemkring Heidebloemke (2e verdieping) Meer 
info: 089/653595 of heemkring@heidebloemke.be. 
 
02/12/2017 tot en met 28/01/2018: 100 jaar steenkool in Genk. Dubbeltentoonstelling in Bibliotheek 
Genk, Stadsplein 3 in Genk - Meer info: 089/653535. 
      
04/12/2017 tot 04/01/2018: Tentoonstelling ‘Sluitertijd’. Tentoonstelling in NAC, Pastorijstraat 30 in 
Houthalen-Helchteren - meer info 011/49200   
      
04/12/2017 tot en met 18/01/2018: Onder + Boven , over de put 30 jaar later. Tentoonstelling in CC 
Maasmechelen, Koninginnelaan 42 in Maasmechelen. - meer info 089/769797  
      
10/12/2017 tot 26/12/2017: Kerststallententoonstelling. Kerststallententoonstelling in Hof ter Bloemen, 
Pastoor van Mierlolaan 20 in Heusden-Zolder- Meer info: 011/30510  
 
13/12 tot 24/12/2017: Kerstaanbod DE MINDERE. Speciaal voor kleuter- en lager onderwijs voorziet 
museum De Mindere in de maand december kerstrondleidingen. Voor scholen uit Groot-Sint-Truiden zijn 
deze gratis, andere scholen betalen slechts 15 euro per klas. Reserveren kan via info@demindere.be of 
011/672971. 
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20/12/2017: Lezing Duitse glasnegatieven. Samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint 
Truiden nodigen we Robrecht Janssen van KIK-IRPA uit voor een lezing over de Duitse negatieven. Een 
collectie van meer dan 1 000 negatieven op glas met opnames van het Belgisch artistiek erfgoed tijdens 
WO1. De collectie is door KIK-IRPA gedigitaliseerd en opengesteld voor het publiek. Een unieke manier om 
het Zuid-Limburgse erfgoed te ontdekken door de lens van de bezetter. Inkom is gratis - reserveren is wel 
vereist via info@erfgoedhaspengouw.be De lezing wordt volgend jaar ook nog eens herhaald in Hoeselt. 
 

       

Foto’s: Erdgoedplus  
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04-07/01/2018: Natuurtocht met Alvermannetjes en volksverhalen. Wie geboeid is door volksverhalen 
kan in Zonhoven deelnemen aan speciale wandelingen rond dit thema. U trekt met een gids de natuur in, 
omdat de meeste volksverhalen zich ook daar afspelen. Al wandelend komt u meer te weten over de 
Alvermannetjes, waterduivels en andere mysterieuze figuren. wanneer op donderdag 4/1 en zondag 7/1 
van 14 tot 16 uur - samenkomen aan camping Holsteenbron Hengelhoefweg 9 in Zonhoven - deelname is 
gratis - reserveren via toerisme@zonhoven.be. 
       
14/01/2018: Vuur. Indringende voorstelling over de collegebrand van Berkenbos op 23 januari 1974. Er 
breekt brand uit in het college van Berkenbos in Heusden-Zolder. Drieëntwintig jongens laten het leven in 
de slaapzaal van het internaat. Vanuit research en interviews proberen we het verleden te reconstrueren 
en gaan we op zoek naar hoe deze gebeurtenis nog steeds doorwerkt Locatie: In de Nieuwe Zaal - 
Heusden-Zolder om 15u 

 
16/01/2018: Leren in een erfgoedcontext. Naar aanleiding van het Europees jaar voor cultureel erfgoed 
organiseert Alden Biesen een studiedag over leren in een erfgoedcontext. Je krijgt meer informatie over 
hoe je een educatief erfgoedproject aanpakt en welke financiële steun je daarbij kan krijgen vanuit 
Europa. De studiedag richt zich in eerste plaats naar leerkrachten maar is ook interessant voor 
erfgoedorganisaties. Locatie: Landcommanderij Alden Biesen op 16 januari 2018 om 9u30 

 
tot 28/01/2018: Foto-expo van kerkhoven uit de hele wereld. In het Centre Ceramique in Maastricht loopt 
deze dagen een opvallende (mini) tentoonstelling. Het gaat om foto’s die Frank Terwindt de afgelopen 35 
jaar maakte van begraafplaatsen overal ter wereld en dat in alle culturen, religies en sociale groepen. De 
foto’s tonen o.a. dat (buiten het verdriet) begraafplaatsen ook oases kunnen zijn van rust en plekken vol 
historie. Dagelijks open (met uitzondering van maandag) - avenu Ceramique 50 - gratis toegang - meer 
info: www.centreceramique.nl. 
 
20/04/2018: Bezoek aan de Beraatmoskee in Diest. Heb je al ooit een moskee bezocht? Wil je weten hoe 
ze er aan de binnenkant uitziet? en wat er precies gebeurt? Dan is dit begeleid bezoek iets voor jou. 
Locatie: Beraatmoskee in Diest, Vervoortplaats 17 in Diest. uur: van 13 tot 15 uur - prijs: 13 euro - meer 
info: 016/525900 of E-mail: info@vormingplus.be.  
 
20/01/2018: Info dag voor kandidaat pelgrims in Genk. Waarom vertrekken elk jaar zoveel pelgrims naar 
Santiago de Compostela? Wat is dat meer dan een stevige stap- of fietstocht? Een avontuur? Een 
spirituele tocht? Een reis langs kunst en historie? Alleen? Tochtgenoten? Van waar vertrekken? Langs 
welke weg? Hoe zal ik een bed vinden onderweg? Rugzak? Kledij? Uitrusting? Hoe geraak ik (en mijn fiets) 
terug naar huis? Waar vind ik een goede gids? Een stempelboekje? Hoeveel zal me dat kosten?  
Hoe bereid ik mij voor? Een het thuisfront? Op zo vele vragen probeert het Vlaams 
Compostelagenootschap aan de kandidaat -pelgrim een deugdelijk antwoord te bieden. De 
pelgrimsinfodagen zijn een jarenlange en zeer gewaardeerde traditie. Op 20 januari 2018 is er een nieuwe  
infodag in Genk. Het programma ziet er uit als volgt: 10u: warm onthaal en registratie 10u30: 
verwelkoming 10u35: verloop van de dag, voorstelling afdeling 10u45: presentatie: ‘Op weg naar  
Santiago’ 11u30: presentatie: ‘Een ervaren pelgrims vertelt’ 12u15: lunch met meegebrachte picknick - 
drank ter plaatse te verkrijgen. 13u15: presentatie: de tocht in de praktijk, aparte sessies voor stappers en 
fietsers 14u15: pelgrimsforum: concrete vragen en antwoorden. In een informele sfeer nodige ervaren 
pelgrims je uit aan diverse thematafels. Afronding rond 17u Alle nodige gidsen kun je ter plaatse kopen in 
de pelgrimswinkel Locatie: Stadhuis Genk, Stadsplein 1 Genk Deelname is gratis - wel voor 15 januari 
inschrijven via mailafdelinglimburg@compostelagenootschap.be of schrijven of telefoneren naar Egfried 
Grauls, Nieuwstraat 42 3600 Genk - tel 0497/591348 te vermelden: naam, voornaam, adres en ‘stapper’ 
of fietser’ 
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21/01/2018: Heiligen en tradities overleven alles.. Hans Geybels is docent aan de faculteit theologie en 
religiewetenschappen aan de KU Leuven. Hij doet hoofdzakelijk onderzoek naar de geschiedenis van de 
religieuze volkscultuur; geloof vanuit de onderbuik, hoofdzakelijk geworteld in een ver verleden, en 
gestoeld op vereringen van (lokale) heiligen. Hij geeft op een boeiende en wat ondeugende manier 
antwoord op vragen over o.a. hoe Keltisch of Germaans de christelijke tradities zijn, wat de verrijzenis van 
Christus met eieren te maken heeft enz.. Hij zal ook ingaan op religieuze en seculiere gebruiken binnen de 
moslimgemeenschap in Vlaanderen. Voor volwassenen vanaf 16 jaar. Deelname aan de lezing is gratis. Na 
de lezing is er vrijblijvend een toast op het nieuwe jaar van Davidsfonds Hasselt. Hiervoor kan ter plaatse 
10 euro betaald worden. In dat geval vooraf inschrijven via https://www.hasselt.be/nl/activiteiten-
bibliotheek. Locatie: Bibliotheek Hasselt Limburg Martelarenlaan 17 Hasselt - van 10u30 tot 13u - meer 
info 011/295932. 
 
03-04/02/2018: 50 jaar Parochiekerk Sint-Jan Kuringen. Tentoonstelling 50 jaar parochiekerk Sint-Jan 
Kuringen - in Sint Janskerk Kuringen van 14 tot 17 uur. 
      
04/02 tot 01/07/2018: Expo ‘Jenever op doek. De keuze voor actieve conservatie. Gezellige 
herbergtaferelen, plezierige drinkscènes, portretten van een genietende drinker maar ook enkele 
schrijnende dronkenmanstaferelen. Het Jenevermuseum investeert sinds enkele jaren in schilderwerken 
van bekende en minder bekende Belgische kunstenaars en toont nu een selectie uit zijn kleine maar fijne 
kunstcollectie. De schilderijen aankopen is een zaak. Ook het goed bewaren voor de volgende generaties 
is een belangrijke taak voor het museum. Alle schilderijen ondergingen daarom de laatste drie jaren een 
grondige opfrissing door een team van restauratoren-conservatoren. De tentoonstelling geeft een inkijk in 
het proces van actieve conservering. - Locatie: Jenevermuseum Hasselt - dinsdag tot en met zondag van 
10 tot 17 uur - toegang 7 euro - 5 euro - gratis voor - 12 jaar en met UiTpas Hasselt. Meer info 011/239860 
en www.jeneversmuseum.be. 
      
10/02/2018: Lezing ‘Kunst en erfgoed in de kijker’. Lezing ‘Maria Pijpelinckx’ (Kuringen 1538 - Antwerpen 
1608), meer dan alleen maar de moeder van Pieter Paul Rubens. Lezing door Priscilla Valkeneers om 15u 
in het Stadsmus, Guido Gezellestraat in Hasselt - toegang is gratis - meer info : 011/239890 of 
www.hetstadsmus.be. 
      
14/02/2018: Vakwerkbouw in beide Limburgen. Vakwerkbouw of eigenlijk houtskeletbouw is een 
constructiemethode die in onze regionen tenminste sinds de middeleeuwen de meeste gebruikelijke 
manier was om huizen, boerderijen en bakhuizen, maar ook kerken, katstelen en kloosters op te richten. 
Coen Eggen is volledig autodidact en werkt al een kleine vijftig jaar in de volkskunde, de museumwereld 
en monumentenzorg. Sinds 1996 doet hij in hoog tempo voltijds bouwhistorisch onderzoek. In 2016 
publiceerde hij een standaardwerk dat ook ingaat op vakwerk in Belgisch Limburg, onder de titel 
‘Vakwerkbouw, bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken.’ Het boek is na afloop van de 
lezing te verkrijgen tegen de gereduceerde prijs van 25 euro. Locatie: Polyvalente zaal van de  
Boekerij, Paenhuisstraat 13 in Riemst - om 19u30 - toegang 2 euro - abonnees van Gogri: gratis - meer 
info 012/440370 
 
18/02/2018: Mijnverleden van As. In 1902 werd in As de eerste steenkool ontdekt door ingenieur André 
Dumont. Dit was het begin van de mijnindustrie in Limburg. Het kolenspoor met het station van As 
speelde daarin een centrale rol en toch heeft As nooit een mijnzetel gehad. Hoe kan dat? Een ranger (en 
tevens ex-mijnwerker) doet het verhaal. Locatie: Toegangspoort station As, Stationsstraat 124 - As om 14 
uur - meer info: www.as.be  
 
28/02/2018: Verenigingsarchief Gezocht en gevonden. Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en 
de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met 
activiteiten die nauwlelijks meer uiteen kunnen lopen. Maar hoe zit het met de geschiedenis van deze 
verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en welke waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen 
van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging bewaard. Maar waar 
dan ? Heemkundige kringen en andere erfgoedorganisaties beheren vaak archieven van verenigingen. 

http://www.jeneversmuseum.be/
http://www.hetstadsmus.be/
http://www.as.be/


Zowat alle kringen zijn op de hoogte van waar zich nog meer archieven bevinden. Maar hoe zorgt u ervoor 
dat ook het grote publiek weet waar de gezochte archieven op dit moment terug te vinden zijn? In deze 
workshop stellen we kort het systeem van de Archiefbank van Vlaanderen voor. Wij geven uitleg bij waar 
u op moet letten als verenigingsarchief. Daarna tonen we via een praktijkoefening aan hoe het systeem 
door elke erfgoedorganisatie kan toegepast worden. Voor wie? De workshop is er voor iedereen die de 
weg wil kennen en tonen naar collecties met lokaal erfgoed (lokale musea, lokale documentatiecentra, 
heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren ..) Lesgevers: Hendrik Vandeginste 
(Heemkunde Vlaanderen) en Karim Etourki (Archiefbank Vlaanderen) Vooraf inschrijven is verplicht en 
kan via http://vorming.heemkunde-vlaanderen.be. Deelnemen kost 5 euro. Bij het inschrijvingsgeld hoort 
cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgemaakt op rekening nr BE79 
0682 2185 9033 met vermelding van ‘cursus verenigingsarchief + naam deelnemer. Eigen computer 
meebrengen is niet nodig. Meer info op 015/205174 Locatie en uur: Woensdag 28 februari 2018 van 
18u30 tot 21u30 in Bezoekerscentrum Lieteberg, Stalkerweg z/n in Zutendaal. Org: Heemkunde 
Vlaanderen - Archiefbank Vlaanderen - Heemkunde Limburg - Geschied- en Heemkundige Kring 
Zutendaal. 
      
07/03/2018: Inwoners en eigenaars in Genoelselderen en Riemst in 1845. In 1845 waren de diensten van 
het kadaster er in geslaagd het hele land op te meten, alle percelen in kaart te brengen en de eigenaars 
van al de percelen te identificeren. Het resultaat van dat meesterwerk werd vastgelegd in het 
zogenaamde ‘primitieve of oorspronkelijke kadasterplan’. Voor ieder toenmalige gemeente werd er een 
kadasterplan opgemaakt, waar op je de grenzen van ieder perceel kan aflezen. De oorspronkelijke 
aanwijzende tafel is een geschreven overzicht van alle percelen, met gegevens over hun eigenaar, hun 
waarde en de belasting die ervoor betaald moest worden. Aan de hand van deze stukken uit het archief 
van de diensten van het kadaster ontleedt rijksarchivaris Rombout Nijssen het grondbezit in 1845 in twee 
dorpen: het kasteeldorp Genoelselderen en Riemst. Het uitzicht van die dorpen werd in die tijd door 
enkele grote boerderijen bepaald. We gaan na in hoeverre de kasteelheer van Genoelselderen ook de 
grootste eigenaar was in het dorp, en of er in Riemst verhoudingsgewijs meer of minder land in het bezit 
van inwoners van het dorp was. We onderzoeken ook of er buiten de kasteelheren nog bezitters van 
uitgestrekte landerijen in onze dorpen waren. In welke mate was de grond hier in bezit van stedelijke 
renteniers of andere beleggers uit Luik, Maastricht of Tongeren? En wat hielden de mensen van 
Genoelselderen en Riemst aan hun werk op het veld over? Hoeveel bracht het land op? En hoeveel pacht 
moest er betaald worden? Locatie: De Polyvalente zaal van de Boekerij, Paenhuisstraat 13 Riemst - om 
19u30 - toegang 2 euro - gratis voor abonnees van Gogri - meer info 012/44037   
 
15/03/2018: Kermis, feest van de liefde. De kermis van toen heeft het niet overal overleefd. Op sommige 
plaatsen wordt er evenwel nog uitgebreid gevierd en vormt het feest een van de hoogtepunten van het 
jaar. Elders is het allemaal een stuk minder, maar velen denken met heel wat nostalgie terug aan toen. 
Culinair erfgoedexpert Eddie Niesten vertelt hierover met veel kennis van zaken. Locatie: Kerk-Onze-
Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, Nieuwe steenweg 139 in Veulen (Heers) - inkom is gratis, maar 
reserveren is vereist via info@erfgoedhaspengouw. Na de lezing is er een receptie met lekkers van de 
kermis. 
      
17/03/2018: Colloquium 1000 jaar Graafschap Loon. Het Historisch Studiecentrum Alden Biesen nodigt u 
graag uit op haar derde colloquium in de mooie landcommanderij van Alden Biesen. Opnieuw worden we 
ondergedompeld i de geschiedenis van het Graafschap Loon. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het 
machtsspel tussen de adel en de naar centralisatie strevende graven, de Loonse bezittingen in het huidige 
Frankrijk en Duitsland en het land van Grevenbroek dat lange tijd uit de handen van de Loonse graaf wist 
te blijven. Sprekers: Dr. Johan Van Der Eycken, Dr. Jan Vaes, Dr. Ruf en de heer Luk Van de Sijpe. Locatie: 
Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen - vanaf 9 u tot 12u30- deelname in de kosten:10 euro (18 euro 
inclusief de lunch) Inschrijven is vereist: via tel 089/519393 of maike.meijers@gmail.com. 
 
07/04/2018: Voorleesavond Limburgse dialectschrijvers. Een gevarieerd programma met vertellingen , 
poëzie en muziek uit alle hoeken van Belgisch Limburg. Deuren open vanaf 18u3  Organisatie: Veldeke 
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Bels(j) Limburg ism Erfgoedcel Haspengouw Locatie: GC Panishof, Bommershovenstraat 10a - Borgloon - 
inkom 5 euro - info: felixbergers@hotmail.com of 089/356420 Inschrijven is niet nodig. 
      
14/04/2018: Volksdanstreffen in Tessenderlo. Open danstreffen op zaterdag 14 april 2018 van 10 tot 16 
uur in Zaal 't Goor Ensbergse weg 107 in Tessenderlo. op programma reeks van internationale volks- en 
gemeenschapsdansen. 
 
17/04/2017: Folkmuziek. Op deze cursus maak je een verkenningstocht doorheen de volksmuziek. Je leert 
de traditionele Vlaamse volksmuziek kennen, maar ook andere muziektradities uit Europa en de hele 
wereld. Zelfs de Keltische folkmuziek, die sinds de jaren '60 een opmars maakte. Laat je verrassen door 
het aanbod van modernistische muziek, waarin heel wat tradities en stijlen tot een nieuw en veelkleurig 
geheel samensmelten. Na deze reeks ben je helemaal 'into folk' wanneer?: 3 dinsdagavonden van 19u30 
tot 21u30 - 17 en 24 april en 8 mei waar? Celtic Art Gallery lesgever? Luk Indesteege deelnemers? min. 10 
- max 25 prijs: 15 euro inschrijven? The Celtic Art Gallery vzw tel 013/671373 
      
22/04 tot 02/05/2018: Tongerenaren en de pelgrims van Rutten op weg naar Compostela. Ter 
gelegenheid van de grote Evermarusfeesten op 1 mei 2018 organiseren de Tongere leden van het Vlaams 
Compostelagenootschap een fototentoonstelling in de kerk van Rutten van 22 april tot en met 2 mei 
2018. Foto's van Tongerse pelgrims op verschillende wegen naar Compostela zijn gecombineerd met de 
tocht van de Ruttense pelgrims van 30 jaar gleden. Pelgrims houden er permanentie, vertellen over hun 
tochten, en getuigen over 'de weg' en wat pelgrimeren met hen deed en doet. De openingsuren variëren 
een beetje maar tussen 16 en 18 u kan je er altijd terecht. Meer info: 0468/206032 
      
22/04/2018: Kiespijn. Tien weken lang werkten jongeren van het Atheneum Bilzen samen met fotograaf 
Boumediene Belbachir rond het thema erfgoed. Wat is erfgoed? Waarom kiezen voor erfgoed? En hoe 
breng ik het in beeld? De resultaten van dit project kan je ontdekken op zondag op Erfgoeddag Locatie: 
Zaal De Wijzer, Eikenlaan 24 in Bilzen van 14 tot 18 uur Toegang is gratis 
 
20/05/2018: de Sage van de Eenhoorn. Zet je schrap voor een magische dag vol spektakel en betovering. 
Kruip in de huid van een stoere ridder of jonkvrouw, bewonder een echte eenhoorn, geniet van een 
spectaculair theater en leef je uit tijdens de workshops. Die dag ben jij de middeleeuwer in actie. Domein 
terrein Herkenrode - Kuringen op zondag 20 mei van 10 tot 8uur Info: www.desage.be. 
      
07/07/2018: Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel. Infoavond op donderdag 7 juni. Langs 
pelgrimswegen naar Scherpenheuvel wil het netwerk van oude bedevaartwegen naar Scherpenheuvel 
herwaarderen. Verwaarloosde paden worden weer opengemaakt en de routes worden verfraaid en 
aantrekkelijker gemaakt met aanplantingen, informatiepanelen en zitbanken. Ben je lid van een pelgrims 
of bedevaartbroederschap, een heemkundige kring, wandelclub of andere vereniging? Dan ben je vast 
bereid een steentje bij te dragen om de wegen mee in kaart te brengen en ze uit te bouwen met verhalen, 
medailles, bedevaartvaantjes enz... Tijdens de infoavond kan iedereen die interesse heeft in het project 
van zich laten horen. Tot dan? locatie: Sint Joriszaal - Stadhuis - Grote Markt 1 in Diest om 20 uur info: 
016/284227 of E-mail: info@pelgrimswegen.be 
      
18/10/2018: Opleiding mondelinge geschiedenis. Wil je de verhalen uit je dorp of stad vastleggen voor 
het nageslacht? Of dreigt een lokaal dialect verloren te gaan en wil je de gesproken versie opnemen? Dan 
is deze vorming echt iets voor jou. Joeri Januarius van ETWIE leert je de kneepjes van een goed interview. 
Met praktische tips, voorbeelden en concrete opdrachten kan je zelf snel aan de slag. je kan kiezen voor 
een workshop in Sint Truiden of in Bilzen. Inschrijven via info@erfgoedhaspengouw.be of 011/70183  
Locatie: Museum de Mindere in Sint Truiden of CC De Kimpel in Bilzen op donderdag 18 of dinsdag 23 
oktober om 19u30 
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22/10/2018: Lezing vakwerkbouw. Vakwerkbouw, of eigenlijk houtskeletbouw, was heel lang de meest 
gebruikelijke constructiemethode in onze regio. Sinds de middeleeuwen werden op deze manier huizen, 
boerderijen en bakhuizen, maar ook kerken, kastelen en kloosters opgericht. Coen Eggen, specialiste 
vakwerkbouw, vertelt over de techniek en de toepassingen in Haspengouw en omstreken. Locatie: Sint 
Jorishoeve, Hemelsveldstraat 72 in Alken. op maandag 22 oktober om 19u30 De lezing is gratis en 
inschrijven kan via info@erfgoedhaspengouw.be of tel 011/701830 
      
26/10/218 tot en met 10/03/2019: Limburg tussen staf en troon. Aan de hand van meer dan 350 objecten 
uit meer dan 80 collecties uit binnen- en buitenland vertelt deze bijzondere tentoonstelling de 
grotendeels vergeten geschiedenis van het graafschap Loon Locatie: Landcommanderij Alden Biesen, 
Kasteelstraat 6 in Rijkhoven (Bilzen) 
 
15/11/2018: Graftrommels in Bilzen. In Rosmeer en Grote Spouwen zijn vorig jaar enkele oude 
graftrommels teruggevonden. Deze trommels zijn ondertussen onderzocht en gerestaureerd aan de 
Universiteit Antwerpen. Tijdens deze lezing wordt het gebruik, onderzoek en de restauratie uit de doeken 
gedaan. De lezing is gratis, maar inschrijven is vereist via info@erfgoedhaspengouw of 011/701830 
Locatie: Sint Pieterskerk, Kerkstraat in Rosmeer op donderdag 15 november om 19u30 
 

      
Foto: Erfgoed Haspengouw 
 
11-17 en 18/11/2018: Groot Hoeselt 1914 – 1918. Onder de noemer Groot Hoeselt 194-1918 zet de 
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep een project op rond de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand. 
Een publicatie en een tentoonstelling vertellen het verhaal van de oud-strijders, de krijgsgevangenen en 
het dagelijkse leven in Hoeselt tijdens de oorlogsjaren. Locatie: Kapel van domein Burghof, Dorpsstraat 18 
in Hoeselt - op 11, 17 en 18 november 2018  
      
20/11/2018: Vreemde praktijken in Haspengouw? Tijdens het inventariseren van de collectie Broers 
stuitten projectmedewerker Katrien en de vrijwilligers op verschillende Onze-Lieve Vrouwbeelden met 
kind, waarvan het hoofdje van Jezus ontbreekt. Waarom is dat hoofdje afgebroken? Gaat het om 
ongeljukjes of een bepaald gebruik? En ken je soortgelijke beeldjes of gebruiken?  
Laat het weten aan info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 



      
4 tot 15/12/2018: Jos Tysmans in de Mindere. Schilder Jos Tysmans meldde zich in 1914 aan als vrijwilliger 
en werd brancardier aan het IJzerfront. De tekeningen uit die periode vertellen over de gruwel maar ook 
de hechte kameraadschap in de loopgraven van het front. Deze boeiende tentoonstelling wordt 
aangevuld met unieke foto’s, brieven, postkaarten en authentieke objecten. Locatie: Museum De 
MINDERE, Capucienessenstraat 1 in Sint Truiden - nog tot 15 december 
 
06/12/2018: Archiveren zo je zo. Hoe begin je eraan? Pieter en Arnoud van Dépot d'Histoires helpen je 
met hun ervaring om een duurzaam en ordelijk archief op te bouwen. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe 
selecteer je? Hoe bewaar je verschillende soorten archiefstukken? En wat met digitale bestanden? De 
nadruk ligt op de praktijk en op het zelf doen. De vorming is gratis, maar inschrijven is wel verplicht via 
info@erfgoedhaspengouw.be of 011/701830 Locatie: CC Ter Kommen, Europalaan 2 Hoeselt op 6 
december om 19uur. 

 


