Programmabrochure
Open Monumentendag 2017
(onder voorbehoud van last minute wijzigingen)

i.s.m.
VrouwenGroenVoorziening Rosmeer
Heemkundekring Rosmeer
Club 736
Toerisme Bilzen
Historische Kring Membruggen
Orchis vzw
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep
Lambert Menten
Heem en Natuur Voeren
En met de steun van

Bilzen

Tentoonstelling
van oude kaarten
– CC De Kimpel

Fietskluis,
dorpsrondleiding
– Hees

WO I –
Alden
Biesen

Erfgoedwandeling
– Rosmeer

Rosmeer. Een naam als een klok in archeologische middens. Onder impuls van een lokale amateurarcheoloog en schoolmeester Guillaume Lux was Rosmeer jarenlang het focale punt van de Limburgse, ja
zelfs nationale, archeologie. Enkele decennia geleden ontwierp de plaatselijke heemkundekring een
archeologische wandeling. Nu, zovele jaren later is de wandeling aan een stevige update toe. In
samenwerking met de VGV (Vrouwen GroenVoorziening) werd de archeologische wandeling een heuse
onroerenderfgoedwandeling.
Praktisch:
• Begeleide wandeling met gids; vertrekplaats: Kerkplein Rosmeer om 11u00 en 14u00, duurtijd 1,5
uur
• Wandelkaart voor individuele wandelingen te verkrijgen in Hees, Torenstraat 7
Hees huisvest de allereerste fietskluis in de regio. Deze fietskluis is ondergebracht in de toren van de oude
kerk en is dus een perfect voorbeeld van de herbestemming van een monument. Ter plekke wordt u
rondgeleid door een gids en krijgt u enkele vondsten te zien uit de regio. Sommige van deze vondsten zijn
afkomstig uit Rosmeer en werden nooit eerder tentoongesteld. Zij vormen de opmaat voor een grotere
tentoonstelling in 2018-2019.
Praktisch:
• Locatie: Torenstraat 7, 3740 Bilzen (Hees)
• Doorlopend van 11u00 tot 18u00
Bezoekers die beide dorpen willen bezoeken kunnen dit te voet, met de fiets of met de wagen doen maar
kunnen uitzonderlijk ook gebruik maken van de groene wagentjes. Deze wagentjes zijn elektrisch
aangedreven en bieden plaats aan 4 personen. De chauffeur dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
Praktisch:
• Vertrekken met de wagentjes kan om 10u30 of om 13u30 aan de fietskluis in Hees
• Reserveren op voorhand is verplicht en kan via cultuur@bilzen.be met vermelding van naam,
adres en telefoonnummer.
In de bibliotheek van Bilzen stelt Erik Vanhove een deeltje van zijn uitgebreide collectie historische kaarten
tentoon. Het eerste luik handelt over de cartografen Visschers. Zij produceerden tussen de 16de en de 17de
eeuw tal van historische kaarten. De bibliotheek plant nog zes (!) andere tentoonstellingen rond dit
kaartmateriaal, telkens met een andere invalshoek.
Praktisch:
• Locatie: Eikenlaan 23, 3740 Bilzen (ruime parking is voorzien)
• Doorlopend van 9u00 tot 12u00
Op het domein van Alden Biesen is er aandacht voor WO I-glasnegatieven.

Riemst

Open kerk,
Kerksteegjeswandeling –
Membruggen

Riemst
Natuurwandeling –
Membruggen

WO I –
Waterburcht
Millen

In Membruggen voorziet de plaatselijke historische kring voor tal van activiteiten. In de kerk van
Membruggen lopen twee tijdelijke tentoonstellingen. Eén van de tentoonstellingen handelt over de
geschiedenis van de kerk, de andere focust op archeologische vondsten in en rond het dorp. In de kerk
hebben ook geleide rondleidingen plaats.
Praktisch:
• Locatie: St-Hubertuskerk, Zagerijstraat 16, 3770 Riemst
• Rondleidingen in de kerk om 10u, 13u en 16u30
In samenwerking met Orchis wordt voorts ook een wandeling langs de Membrugse beemden
georganiseerd. De Molenbeemd is een fraai natuurgebied dat nauw verweven is met de bronnen van de
Demer. De gids zal uitleg geven over de biodiversiteit in het gebied en over het toegepaste natuurbeheer,
met speciale aandacht voor het herstel van het vroegere landschap en het belang en het behoud van dit
erfgoed. Een tweede wandeling gaat langs de talrijke kerksteegjes die Membruggen rijk is.
Praktisch:
• Vertrek van de beemdenwandeling: parking aan de Mopertingenweg om 10u, duurtijd 2 uur
• Vertrek van de kerksteegjeswandeling aan de kerk om 11u en 14u, duurtijd 1 uur
Omdat het muzikale oor ook wat wil, wordt er op het beschermde historische orgel van Membruggen
muziek gespeeld. De orgelvrienden van Riemst en niemand minder dan Luc Ponet zullen een gevarieerde
waaier aan orgelmuziek presenteren.
Luc Ponet is curator en adviseur voor het orgelfestival en het orgelbeleid in de stad Leuven. Hij is organisttitularis van de O.L.V.-basiliek in Tongeren, organist-in-residence van de Landcommanderij Alden Biesen,
het Europees cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid, en muziekdirecteur van het Bach Collegium Alden
Biesen. Op het programma staan orgelstukken van Theodore Hamoir (Hasselt), Edward Loos (Sint-Truiden)
en van l’Abbé Gonpil (Luik). Luc Ponet speelt ook uit een orgelboek van B. Dupont (Maaseik) en anonieme
orgelwerken uit de periode 1850-1900.
Praktisch:
• Locatie: St-Hubertuskerk, Zagerijstraat 16, 3770 Riemst
• De orgelvrienden van Riemst spelen doorlopend
• Orgelconcert door Luc Ponet vanaf 15u
Om 17u zal de historische kring van Membruggen de onlangs gerestaureerde oudstrijdersvlag
terugschenken aan de kerkfabriek.
Omwille van de festiviteiten wordt aangeraden te parkeren langs de Demerstraat en de Zagerijstraat
Aan de waterburcht van Millen is er aandacht voor WO I-glasnegatieven

Hoeselt

Rondleidingen
rond “Bethania” –
Hoeselt

De Bethaniatoren spreekt tot de verbeelding. Wat de meesten niet weten is dat de solitaire toren maar
schijn is. Schone schijn, maar schijn. De toren maakte immers vroeger deel uit van een heus waterkasteel.
Dit kasteel werd gebouwd in de eerste helft van de 17de eeuw door Walter de la Montaigne, diplomaat en
griffier van de prinsbisschoppen in Luik. Het kasteel kwam erna in verschillende handen tot het
waarschijnlijk eind 18de - eerste helft 19de eeuw werd afgebroken. Een gids vertelt het verhaal van de
Burghof en staat ook stil, letterlijk en figuurlijk, bij de motte, een relict uit de volle middeleeuwen. De gids
vertelt eveneens over enkele glasnegatieven uit WOI.
Praktisch:
• Locatie: dorpsplein Hoeselt, bij de ingang van de Burghof
• Rondleidingen om 14, 15 en 16u
• Binnenkoer van de Burghof is doorlopend geopend van 13u tot 17u, bij slecht weer wordt er naar
binnen uitgeweken

Voeren

Dorpswandeling,
kinderactiviteit –
Sint-Martens-Voeren

WO I –
Moelingen

Sint-Martens-Voeren. Een rustig dorp aan de Voer en de Veurs. Een dorp met een gerestaureerde kerk, een
sfeervol kerkhof, een gekende pastoor, een viaduct van 100 jaar en nog meer van die leuke verrassingen.
En ergens vlakbij de kerk liggen ook nog eens de resten van een motte uit de Middeleeuwen. Mysterie! …
Tijdens de Open Monumentendag 2017 slaan wij onze tent (letterlijk) op in dit mooie dorpje, vlakbij het
Veltmanshuis.
Op ons programma staat een uitgebreid bezoek van de Sint-Martinuskerk (13de eeuw). Onze gidsen
begeleiden u bij het bezoek aan deze vers gerestaureerde kerk, het kerkhof en de directe omgeving.
Praktisch:
• Locatie: Veltmanshuis, Kwinten 3, 3790 Sint-Martens-Voeren
• Rondleiding in en rond de kerk: Onze gidsen begeleiden de bezoekers op een wandeling in en rond
de Sint-Martinuskerk. Start om 10u00, 13u30, 15u30. Vertrek telkens aan het Veltmanshuis.

Voorts is er ook nog een geleide wandeling rond het dorp: Sint-Martens-Voeren ligt in een dal, dus van op
de omliggende heuvels heb je mooie zichten op het ganse dorp. En een uniek perspectief op het gekende
spoorwegviaduct mag natuurlijk niet ontbreken. Onze gids begeleidt je op deze mooie natuurerfgoedwandeling.
Praktisch:
• Start om 10u00 en 14u00. Vertrek telkens aan het Veltmanshuis..

Onder begeleiding van onze natuurgids worden de allerjongsten onder ons meegenomen op een
voormiddag vol ontdekkingen en avontuur. Wandelschoenen zijn aangewezen, en denk er aan: natte
voeten horen bij een avontuur!
Praktisch:
• startplaats: Veltmanshuis, Kwinten 3, 3790 Sint-Martens-Voeren
• van 10u00 tot 12u00
Tot slot wordt er een vrije wandeling via ons wandelroutenetwerk ingericht: een stevige tocht van ongeveer
7km doorheen heuvels en dalen, maar altijd vlakbij het dorp. Hier ligt de nadruk op klein en natuurlijk
erfgoed: mooie bomen, wegkruisen, kapelletjes, …
Praktisch:
• in en rond Sint-Martens-Voeren tussen 10.00 – 15.00 uur, doorlopend vertrek mogelijk

In de Voerenpoort (Moelingen) is er ook aandacht voor de glasnegatieven uit WO I.

