
Erfgoeddag Haspengouw - 24 april 2022

Activiteiten op Erfgoeddag in 
Bilzen, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, 

Riemst en Sint-Truiden

BILZEN

ZAAL DE LINDE, Martenslindestraat 33A, 3742 Martenslinde - 14.00 – 17.00 uur - Lin in het Groen

De eerste schooltjes in Martenslinde 
In 1839 was er een privéschooltje in Martenslinde. Alleen kinderen 
uit gegoede families konden er les volgen. Later kwam daar gelukkig 
verandering in. Elk kind kon naar school gaan en er kwam ook een 
schoolgebouw in het dorp. Die vroege schooltjes, de kinderen die er 
school liepen en diverse aspecten van het leven in die tijd, zoals hy-
giëne en voeding, dat zijn de thema’s van deze Erfgoeddag.

BIBLIOTHEEK DE KIMPEL, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen - 9.00 -17.00 uur [ook open op 23/04: 9u-12u. Daarna loopt de 
tentoonstelling verder tot 22 mei 2022 tijdens de openingsuren van de bib.] - Heemkundekring Bilisium 

Dingen met een verhaal
Naar aanleiding van Erfgoeddag zet Heemkundekring Bilisium een 
aantal bijzondere Bilzerse voorwerpen met een uniek verhaal in de 
kijker. Jarenlang bleven ze verborgen, eindelijk mogen ze het daglicht 
zien. Maak o.a. kennis met het eerste Bilzerse tv-experiment van 
Kamiel Dubois, het opmerkelijke verhaal achter de koffiemolen van 
Sjaoneke en het PIS-paaltje.



MEDISCH CENTRUM ST-JOZEF, Abdijstr. z/n, 3740 Munsterbilzen - 13.00 – 18.00 uur - Zusters van Munsterbilzen

CAMPUS DEMERHOF, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen - 14.00 – 18.00 uur - Lokaal dienstencentrum De Wijzer

RONDLEIDING IN DE KERK, Perronstraat 1b, 3740 Munsterbilzen - 14.00 uur - Jonas Slegers 

Beleef ‘Altijd op weg’
Maak kennis met de 125-jarige aanwezigheid van de Zusters van Sint-
Jozef in Munsterbilzen. 4 thema’s komen aan bod: het onderwijs, de 
geestelijke gezondheidszorg, het leven van elke dag, de tochtgenoten. 
Jong en oud worden aangesproken door de unieke kijk op het leven 
van de zusters door de jaren heen.

Tijdscapsule
Tijdens ‘Tijdscapsule’ kan je kennismaken met verschillende soorten 
animatie en spelen uit de jaren 1950-1970. Alle generaties samen 
kunnen genieten van een ontspannende namiddag en ervaren wat 
men vroeger deed tijdens de speeltijd of tijdens de vrije tijd na de 
schooluren. Zo wordt geschiedenis doorgegeven en leren kinderen 
hoe het er in het predigitale tijdperk aan toeging.

Op zoek naar schoolvoorbeelden in de kerk
Heel wat kunstwerken ontstaan binnen de context van een bepaalde 
school of stijl, waarbij de meester de leerlingen een opleiding in de 
kunsten geeft. In de kerk van Munsterbilzen zijn verschillende werken 
te vinden waarin de ‘school’ van de opleider te herkennen is. Kan jij de 
Maaslandse, Luikse en Antwerpse school van elkaar onderscheiden?

KERK BATSHEERS, Batsheersstraat 8, 3870 Heers - vertrek 14.00 –  einde 16.00 uur - Cultuurraad Heers

Kerkdorp Batsheers, op het kruispunt tussen 
natuur en cultuur 
Kunsthistoricus Jos Vandebrouck en herboriste Daniëlle Houbrechts  
nemen je mee op ontdekking naar de “schatten” van Batsheers, met 
een knipoog naar het oude school leven. Goede stapschoenen maken 
de wandeling van ± 5 km comfortabel.  

HEERS



A.C. DE BAMMERD [KLEINE ZAAL], Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers - 10.00 – 18.00 uur 
Cultuurraad en Kon. Harmonie Salvia

Herinneringen aan het school- en muziekverleden 
in Heers 

De Cultuurraad verzamelde tal van foto’s en schoolgerief uit de oude 
doos. De oude klasfoto’s en het schoolmateriaal van weleer dompelen 
je helemaal onder in het schoolleven van lang vervlogen tijden. Laat je 
terugflitsen naar de schooltijd van je (groot)ouders op Erfgoeddag.

NIEUWERKERKEN

RIEMST

SINT-STEFANUSLOKALEN, Dorpsstraat 34, 3730 Hoeselt - 10.00 – 18.00 uur 
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep

BUURTHUIS TER COSE, Opcosenstraat 7, 3850 Nieuwerkerken - 10.00 – 17.00 uur - Heemkunde  Nieuwerkerken

Onderwijs in Hoeselt. Hoe het vroeger was 
Iedereen heeft herinneringen aan zijn schooltijd. Op erfgoeddag wil 
de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep het onderwijs ‘zoals het 
vroeger was’ in de kijker zetten. Voor de gelegenheid doen ze dat met 
een tentoonstelling in de oude klaslokalen waar nu de Sint-Stefanus-
lokalen zijn gehuisvest. Wat herken jij nog uit je schooltijd? Kom het 
ontdekken en laat de herinneringen maar opborrelen! 

Herinneringen aan het schoolverleden
Hoe leerden kinderen meer dan zestig jaar geleden rekenen en 
meten? Hoe zag een schoolbank eruit en welke spullen bevonden zich 
in een klas? Bezoek onze tentoonstelling over het schoolverleden van 
Nieuwerkerken. Fotografeer je kind in een klasje van weleer. 
Nagenieten kan in onze gezellige cafetaria. 

Met de fiets naar school
Een fietstocht van ongeveer 30 km brengt je langs vier unieke 
Riemsterse scholen. In de scholen leer je via verschillende interactieve 
opdrachten het heden en verleden van de scholen kennen.  
Als je alle opdrachten correct uitvoert, ontvang je misschien wel 
een beloning. Starten kan je aan één van de vier scholen: Millen 
(Kattestraat 7) – Val-Meer (Grote Straat 64) – Genoelselderen 
(St.-Maartenstraat 52) – Herderen (St-Jansstraat 8).

HOESELT

CULTUURDIENST RIEMST - 13.00 – 17.00 uur - cultuur@riemst.be



SINT-TRUIDEN

ONS HEEM, Naamsesteenweg 161, 3800 Sint-Truiden - 13.30 – 18.00 uur - Heemkundige kring Groot-Sint-Truiden

Met griffel, inktpot en krijt
In onze collectie zijn naast objecten uit het schoolleven van de jaren 
50 ook heel wat foto’s van klassen, schoolfeesten en -uitstappen te 
vinden. Vandaag stellen we een selectie daarvan tentoon en staan we 
stil bij bijnamen van leerkrachten, straffen en speelplaatsspelletjes. 
Maar da’s niet alles, want een reeks tafereeltjes wekken het 
schoolleven van vroeger ook letterlijk weer tot leven.

MUSEUM DE MINDERE, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden - 10.00 – 17.00 uur - Museum DE MINDERE

ABTSVLEUGEL ABDIJ, Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden - 10.00 – 17.00 uur - Stad Sint-Truiden

Naar school in DE MINDERE
Museum DE MINDERE vertelt het verhaal van de broeders en 
zusters van Sint-Franciscus. Hoe word je broeder-kleermaker? 
Wat moet een pater eigenlijk studeren? Welke opleiding krijgen ze? 
Kom het ontdekken op Erfgoeddag! Snuister ook in schoolmateriaal 
uit de godsdienstles: ouderwetse schoolplaten en tekeningen, 
kinderkazuifels en kartonnen figuren om de mis te spelen.  
Herken jij dit erfgoed nog?
 

Over boeken en schriften
De seminariebibiliotheek opent zijn deuren! Eén dag lang is de unieke 
seminariebibliotheek te bezoeken. Deze betoverende en voor velen 
onbekende plek huisvest een schat aan boeken en geschriften en was 
ooit het kenniscentrum voor religieuze geleerdheid in onze streken. 
Beluister en bekijk ook getuigenissen over het onderwijsleven in de 
jaren ’50, ’60 en ’70.

www.erfgoedhaspengouw.be


