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Alken vroeger, Alken nu Hoe Alken vandaag is, kan je enkel begrijpen als 

je weet hoe het vroeger was. Ondersteund door 

illustratie- en documentatiemateriaal brengen we 

het verhaal over het vroegere dorpsleven, het 

Alkense patrimonium, dialect, onderwijs en 

familiekunde. We brengen het verhaal bij jou in de 

klas of op locatie. Ga je liever op wandel langs 

plaatsen uit het rijke Alkense verleden? Ook dat is 

mogelijk!

i.s.m. Erfgoedraad, 

Alken

2e en 3e graad lager 

onderwijs

Hoe was het vroeger op 

school?

De eerste school in Martenslinde: wanneer was 

dat? Hoe ging het eraan toe? Wie ging erheen? 

Hoe zag een schooldag eruit? Wat leerden ze op 

school, en 

welke straffen werden er gegeven? Hadden de 

kinderen ook weleens vakantie? Op deze en vele 

andere vragen ontdekken je leerlingen het 

antwoord in deze interactieve les. Een lesuur 

waarin de leerlingen het erfgoed uit hun dorp 

leren smaken.

i.s.m. Lin in het 

Groen, 

Bilzen (Martenslinde)

2e en 3e graad lager 

onderwijs

De nacht van 17 op 18 

aug 1941 in 

Martenslinde

Wat gebeurde er die nacht in augustus 1941? Een 

Britse bommenwerper werd aangevallen door 

een Duitse nachtjager, onderweg naar Keulen. Hij 

crashte in Martenslinde. Vijf jonge militairen 

lieten daarbij het leven en werden vier dagen 

later in Martenslinde begraven. Dit verhaal gaat 

over de zoektocht naar wat er gebeurde en wat 

het teweegbracht in het kleine dorp. Dia's vullen 

het verhaal aan.

i.s.m. Werkgroep 

WOII,

Bilzen (Martenslinde)

3e graad lager 

onderwijs, 3e graad 

secundair ondewijs
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Ridders en kastelen Alden Biesen is een erfgoedsite waar van de 13de 

t.e.m. de 18de eeuw de ridders van de Duitse 

Orde woonden. De leerlingen maken een hele dag 

op een speelse manier kennis met het thema 

ridders en kastelen d.m.v. workshops, allerhande 

opdrachten en een rondleiding. Wij ontwikkelden 

een lespakket met tevens een voorbereiding in de 

klas en een naverwerking, volledig conform de 

eindtermen.

org. Alden Biesen 2e graad lager 

onderwijs

Kantklossen, hoe doe je 

dat?

Kantklossen is een oude traditie die we vol passie 

voortzetten. In een workshop van 60 à 120 min. 

laten we de leerlingen proeven van dit creatieve 

ambacht. We gaan aan de slag met garen en 

klossen en maken een boekenlegger of een 

vriendschapsbandje in leuke kleurtjes. Zo geven 

we kantklossen samen een toekomst!

i.s.m. Haspinga 2e en 3e graad lager 

onderwijs

Van Romeinse villa over 

melaatsenhuis tot 

school

Wat is de geschiedenis van de plaats waar onze  

school zich bevindt? Van Romeinse villa over 

buitenverblijf van de graaf, van pesthuis tot 

college - onze schoolloopbaan bevindt zich in het 

hart van de geschiedenis van onze stad en op een 

echte erfgoedplek! Een rasverteller brengt het 

verhaal tot leven in de klas aan de hand van 

foto's, kaarten en documenten.

i.s.m. HKK Daris,

Borgloon

2e en 3e graad 

secundair onderwijs
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Boomgaard, nog bomen 

of fruit 

voor de toekomst

Kijk daar, een hoogstamboomgaard! Wat is dit 

eigenlijk? Luk vertelt je over de erfgoed-, 

historische, landschappelijke ecologische waarde 

erfgoedobjecten en leuke verhalen zorgen voor 

een interactieve kennismaking met verleden, 

heden en toekomst van de beroemde 

Haspengouwse boomgaarden.

i.s.m. Stroopbelevings-

centrum, Borgloon

3e graad lager 

onderwijs

Metaaldetectie, mijn 

hobby!

Waar vind je sporen van het leven van mensen 

van heel lang geleden? In de bodem! Daarom is 

metaaldetectie zo fascinerend. Terwijl je wandelt 

in de natuur, leer je tegelijk volop bij over het 

verleden. Een metaaldetector is een 

teletijdmachine die het verleden tot bij jou brengt. 

Maak in je klas kennis met enkele 

metaaldetectoren en tal van vondsten, 

waardeloze én waardevolle.

i.s.m. H-A-L 3e graad lager 

onderwijs, 1e graad 

secundair onderwijs

Dialectzang Heb je al iemand dialect horen spreken? Verstond 

je het? Guido kent alles van het dialect van onze 

streek. Hij brengt zijn accordeon mee en zingt 

liedjes in het dialect. Samen wordt de inhoud 

ontrafeld en leer je de woorden in het dialect 

uitspreken. Je leert dat dezelfde woorden andere 

betekenissen krijgen als je ze met een andere 

klank uitspreekt en gaat op zoek naar verborgen 

Franse woorden.

i.s.m. De 

Kamazollekes,

Borgloon

2e en 3e graad lager 

onderwijs
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Meetgoed Jos is bezeten van meten. Zijn passie gaat wel 

wat verder dan meetlatten en 

standaardmaten. Want als Jos het over maten en 

meten heeft, komt iedereen wel iets nieuws te 

weten. Bepaalde je ooit de grootte van je 

klaslokaal zonder lat of meter? Met behulp van 

enkele oefeningen experimenteren de kinderen 

met alternatieve maten, zoals houten latten, 

lichaamsmaten, Fibonacci ... Spitsvondig!

(creatieve 

erfgoedbegeleider)

3e graad lager 

onderwijs

De grenadiers van 

Montenaken

De Grenadiers van Montenaken: wie zijn ze, waar 

komen ze vandaan, wat drijft hen? We worden 

teruggeflitst naar WO I: de samenleving in die 

woelige tijd, de impact van de oorlog ... We maken 

kennis met het 2e regiment Grenadiers, hun rol in 

de oorlog, hun uniform. Tot op vandaag zorgen de 

Grenadiers voor de herdenking van slachtoffers 

van WO I. Een bijzondere levende traditie om te 

koesteren!

i.s.m. Grenadiers van

Montenaken

3e graad lager 

onderwijs, 1e, 2e en 

3e graad secundair 

onderwijs

Schoolverhalen uit de 

oude doos

Hoe was het om naar school te gaan, lang 

geleden? Welke plaats nam de school in in de 

samenleving? Jos neemt de leerlingen mee naar 

het verleden met schoolverhalen uit de oude 

doos. Ook de schoolstrijd komt hierbij aan bod.

i.s.m. Cultuurraad

Heers

3e graad lager 

onderwijs
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Schrijfgerief, van de 

Romeinen tot nu!

Waarmee schreef je vroeger, wat langer geleden, 

en in het vérre verleden ...? Michel verzamelde 

een bonte collectie inktpotjes en schrijfmateriaal, 

van bijna tweeduizend jaar geleden tot nu. Die 

stelt hij tentoon in het AC in Heers. Samen met 

schoolmateriaal 'uit de oude doos' brengt hij zijn 

verzameling tot leven in boeiende verhalen. 

Dompel je onder in dit bijzondere schoolerfgoed!

i.s.m. Heemkunde 

Groot-Heers

3e graad lager 

onderwijs

Verhalen over naar 

school gaan in het Heers 

van lang geleden

Hoe was het om naar school te gaan meer dan 50 

jaar geleden, in een van de 

twaalf kerkdorpen van Heers? Daniëlle 

Houbrechts verzamelde verhalen over het 

schoolleven van lang geleden en vertelt 

honderduit. Samen met de leerlingen gaat ze op 

zoek naar gelijkenissen tussen verleden, heden 

en toekomst.

i.s.m. Kruidjes 3e graad lager 

onderwijs

Zo ging dat vroeger op 

school!

Hoe ging het eraan toe, vroeger op school? Een 

gepensioneerd onderwijzer vertelt erover: de 

houten banken, de kachel, het schoolgerief, de 

griffel en lei, de leesboekjes, de straffen, de 

liedjes en de spelletjes ... Hij vertelt over de 

dingen en de mensen (de meesters, de zusters, 

de broeders ...) en brengt enkele voorwerpen en 

oude foto's mee die het verhaal verrijken. 

Boeiend!

i.s.m. Blèf Hoesels 

kalle

2e en 3e graad lager 

onderwijs
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Naar school, 50 jaar 

geleden

Hoe was het, toen je oma en opa nog op de 

schoolbanken zaten? Aan de hand van een 

vragenlijst interviewen de leerlingen vooraf hun 

grootouders. Het resultaat van dat interview, en 

evt. een voorwerp, brengen ze mee naar de klas. 

Ik begeleid een groepsgesprek over naar school 

gaan vroeger en breng zelf ook foto's en 

voorwerpen mee. Tot slot houden we een kleine 

quiz, in groepjes van twee of drie.

i.s.m. HK 't Poortje 3e graad lager 

onderwijs, 1e graad 

secundair ondewijs

Naar school zo'n 75 jaar 

geleden

Hoe gaven juffen en meesters vroeger les? Ze 

vulden inktpotten, zagen ezelsoren in schriften en 

lieten de leerlingen netjes in de rij staan als de 

schoolbel ging. Tijdens de speeltijd hielden 

die zich bezig met knikkeren, papieren vliegers 

vouwen ... Onze klasbak neemt attributen zoals 

een lei, griffel, vloeipapier en pen, knikkers mee 

naar de klassen die hij bezoekt.

i.s.m. Heemkunde NWK3e graad lager 

onderwijs, 1e graad 

secundair ondewijs

Broekzakgoed VOLZET Marcel heeft altijd al kleine spullen verzameld : 

dingen die hij in zijn broekzakken opborg en weer 

tevoorschijn haalde. Zijn broekzakken werden zo 

ware schatkamers. Marcel stelt zich nu de vraag 

wat die dingen nog kunnen betekenen. Zijn het 

gewoon persoonlijke herinneringen of zit er meer 

achter? Niets is wat het lijkt en alles wordt 

anders.  Fantasie doet het werk. Creativiteit werkt 

het af.

(creatieve 

erfgoedbegeleider)

3e graad lager 

onderwijs
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Wat is een 

metaaldetectorist?

Wat doet een metaaldetectorist? En hoe word je 

er één? Met welk materiaal werk je en hoe ga je 

te werk? We bekijken samen bodemvondsten, 

plaatsen ze op een tijdsband en bekijken een 

filmpje over metaaldetectoristen. Afsluiten doen 

we met een vragenronde.

i.s.m. H-A-L 3e graad lager 

onderwijs

Hoe is de stad Sint-

Truiden ont-

staan?

Hoe is de stad Sint-Truiden eigenlijk ontstaan? 

Hoe kwamen hier ooit een 

abdij, een begijnhof en zóveel kloosters terecht? 

Was Sint-Truiden een belangrijke stad of een 

aparte stad, en waarom dan wel? Ontdek de 

stadsgeschiedenis van Sint-Truiden uit eerste 

hand, verteld op maat van je leerlingen, in 1 

lesuur: een boeiend verhaal met Sint-Truidens 

erfgoed in het middelpunt.

i.s.m. Abdij Stad en 

Regio,

Sint-Truiden

SO

1e gr

2e gr

3e gr

Naar school, vroeger en 

nu, in Sint-Truiden

Hoe anders was het vroeger op school? 

Leerplicht, speelplaatsspelletjes, 

schoolgebouw en -meubilair, didactisch 

materiaal en wijze van lesgeven, uniform 

... koppelen we aan de geschiedenis van het 

onderwijs in Sint-Truiden en het belang van de 

abdij voor het onderwijs in Sint-Truiden. Dat kan 

allemaal in 1 lesuur of we kiezen één thema om 

de les mee te vullen. Aan jou de keuze!

i.s.m. Abdij Stad en 

Regio,

Sint-Truiden

3e graad lager 

onderwijs
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Brustem, de 

geschiedenis van een 

dorp

Wat leert een wandeling langs het erfgoed van 

Brustem ons over de geschiedenis van het dorp? 

Van heirbaan tot tumulus, van burcht tot bron, 

van Christina de Wonderbare tot de graaf van 

Loon. De geschiedenis bewijst dat Brustem altijd 

al gebruist heeft! Maak het met heel je klas mee 

in een spannende erfgoedwandeling met 

rasverteller Emile.

i.s.m. HK Sint-Truiden 3e graad lager 

onderwijs, 1e graad 

secundair ondewijs

Appelgoed Hilde neemt de kinderen mee op een 

herontdekkingstocht doorheen de 

verrassende wereld van de Haspengouwse appel 

en zijn teelt. Uit haar koffer tovert ze een bonte 

verzameling appelen tevoorschijn. De kinderen 

plukken hun eigen appel, kijken, voelen en 

proeven. Ze beginnen aan een reis die doet 

ervaren, verwoorden, dromen en creëren.

(creatieve 

erfgoedbegeleider)

3e graad lager 

onderwijs

Boerengoed Mark ontvangt kinderen in een verrassende, 

eenvoudige setting: dozen van verschillende 

grootten vullen de ruimte. Dit kartonnen 

landschap maakt nieuwsgierig om uit te pakken. 

Langzaam komen van onder de dozen 

vreemde 'boerendingen' tevoorschijn. Met veel 

aandacht en verbeelding zoeken de leerlingen 

een naam en een functie. De interpretatie toetsen 

we aan de werkelijkheid. Aankomen mag!

(creatieve 

erfgoedbegeleider)

3e graad lager 

onderwijs
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Fietsgoed Guy heeft iets met fietsen, altijd al gehad. In een 

wielerspel toont hij de 

geschiedenis van loopfiets tot e-bike. 

Wielerploegen worden samengesteld, elk talent 

krijgt een functie: technieker, masseur, kopman 

of ploegbaas. We quizzen, tekenen en 

experimenteren. Een tafel vol fietsonderdelen 

daagt de ploegen uit tot het bouwen van de 

vreemdste fietsen. Wie wint de gekke-fiets-

beker? 

(creatieve 

erfgoedbegeleider)

3e graad lager 

onderwijs

Houten vakwerkbouw, 

de kneepjes van het 

vaK(werk)

Wat is er zo bijzonder aan massieve 

vakwerkbouw? Hoe gingen vaklui vroeger te werk 

om de karakteristieke woningen in onze streek te 

bouwen? En voor welke problemen op het vlak 

van restauratie staan we vandaag? Als architect 

met een opleiding als schrijnwerker kan ik 

leerlingen in technische richtingen (afdeling hout) 

kennis laten maken met massief houten 

vakwerkbouw in onze streken.

i.s.m. Abdij Stad en 

Regio,

Sint-Truiden

2e en 3e graad 

secundair onderwijs

Workshop Kantklossen Kantklossen, waarom is dat zo'n bijzonder 

erfgoed? Ondervind het met je klas en krijg het 

kantklossen in de vingers! Tijdens een workshop 

van een halve dag (reken op drie lesuren) klossen 

we een kleurrijk patroontje in de vorm van een 

slangetje, te gebruiken als boeklegger of 

versiering van een kledingstuk. We brengen het 

nodige materiaal mee. Samen geven we 

kantklossen een toekomst!

i.s.m. Kantelink 3e graad lager 

onderwijs
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Een kijkje op de kunst in 

een kerk

Bezoek jij weleens een kerk? Om te genieten van 

de rust of om de vele kunstwerken te bekijken? 

Moet je gelovig zijn om te genieten van de 

schoonheid in een kerkgebouw? Kerken 

herbergen bijzonder erfgoed dat méér dan alleen 

het kerkelijke leven weerspiegelt. Vroeger waren 

geloof en kunst erg nauw verbonden. Wat was de 

betekenis en, misschien belangrijker: wat moet 

bewaard worden voor de toekomst?

(onze medewerker) 3e graad lager 

onderwijs, 1e, 2e en 

3e graad secundair 

onderwijs

Museum De Mindere 

gaat naar school

Ook museum DE MINDERE vaardigt een 

Erfgoedklasbak af! In één lesuur worden de 

geheimen van een erfgoedmuseum onthuld. Je 

maakt kennis met mysterieuze voorwerpen, 

ontdekt wat erfgoed is en wat museum DE 

MINDERE in huis heeft. De museummedewerkers 

loodsen de klas ten slotte door de verschillende 

functies van een museum.

i.s.m. Museum De 

Mindere

Sint-Truiden

2e en 3e graad lager 

onderwijs, 1e graad 

secundair onderwijs

Limburgse tradities -              

jong geleerd

Eerst verkennen we beeldmateriaal

van enkele Limburgse tradities. Vervolgens gaan 

we  in gesprek over bv. nieuwjaarsbrieven, 

Driekoningen, carnaval, spelletjes op de 

speelplaats, Halloween, Sint-Maarten, 

Sinterklaas en de Kerstman, supporteren voor 

het voetbal en nog veel meer.Tot slot formuleren 

we samen wat tradities zijn, en waarom ze zo 

belangrijk zijn.

i.s.m. Limburgs 

Volkskundig 

Genootschap

3e graad lager 

onderwijs
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