Programmabrochure
Open Monumentendag 2018
(onder voorbehoud van last minute wijzigingen)

i.s.m.
de Bilzerse gidsen;
Toerisme Voerstreek;
De inwoners van Millen;
Waterburcht Millen;
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep;
De inwoners van Sint-Huibrechts-Hern;
Heem en Natuur Voeren;
De inwoners van Teuven;
de verschillende vrijwilligers,

En met de steun van

Bilzen

Blondeswinning –
Grote Spouwen

Blondeswinning – Sapstraat 25, Grote Spouwen
Het verhaal van de Blondeswinning begint al in 1243 wanneer er melding wordt gemaakt van de
Kathedraalhoeve. De hoeve was eigendom van de Sint-Lambertuskathedraal van Luik. Aan de noordelijke
zijde maken bronnen melding van de bouw van een zgn. kwadraathoeve. Meer dan waarschijnlijk is dit de
oudste kern van de tegenwoordige Blondeswinning.
Op Openmonumentendag krijgt de bezoeker de gelegenheid de historische hoeve en de nieuwe feestzaal
te bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt de rijke historiek van het gebouw en de omgeving toegelicht.

Praktisch:
• Doorlopend geopend vanaf 11u00 tot 17u00
• De uren van de rondleiding worden later gecommuniceerd

Riemst

Tentoonstelling en
rondleiding – SintStefanuskerk
Millen

Start
Dorpswandeling,
kinderanimatie –
Waterburcht
Millen

Erfgoedwandeling in Millen met openstelling/bezoek van enkele
panden onder begeleiding
Millen is een typisch dorp in Haspengouw: smalle straten rondom een kerk met daarrond de boomgaarden
en de weiden. Hier en daar vinden we nog sporen uit het verleden. Een gids vertelt je alles van de romeinen
tot het interbellum. Speciaal voor de bezoekers van Openmonumentendag openen enkele Millenaren hun
deuren voor de bezoekers.
Speciale aandacht is er ook voor de mottetoren van het Hof van Eggertingen: Waarom werd de toren
gebouwd en door wie? Hoe herkennen we oude sporen op de muren en wat vertellen ze ons? Waarom
staat er een vakwerkhuis tegen de stenen toren? Hoe was de inwendige structuur en welke functie hadden
de vertrekken? Wie waren de bewoners? Waarom werd het een boerderij? Tijdens het bezoek krijgt u een
antwoord op deze en andere vragen.
Praktisch:
• Start/locatie: Waterburcht Millen
• Begeleide wandeling om 11u, 14u en 15u30
• Een wandelfolder is beschikbaar voor de individuele bezoeker

Openstelling Millerse Sint-Stephanuskerk met rondleiding over de
geschiedenis en restauratie en tentoonstelling van de kerkschatten
De kerkfabriek stelt de kerkschatten tentoon en vertelt en passant de geschiedenis van de beschermde
kerk. Doorlopend van 11u tot 16u.
Praktisch:
• Locatie: St-Stefanuskerk, Sint-Stefanusstraat 10, 3770 Riemst
• Doorlopend van 11u tot 16u.

Workshop: “Millen op kindermaat”
Hoe groeit een dorp doorheen de geschiedenis? Waar liggen de boomgaarden en de weiden ten opzichte
van de bewoning? Welke straten komen er bij en welke steegjes verdwijnen? Met deze workshop wordt
spelenderwijs aan kinderen meegegeven hoe Millen als dorp evolueerde.
Praktisch:
• Locatie: Waterburcht Millen, Kattestraat 22, 3770 Riemst
• Doorlopend, vanaf 11u

Orgelconcerten
Omdat het muzikale oor ook dit jaar wat wil, wordt er op het beschermde historische orgel van Millen
muziek gespeeld. De orgelvrienden van Riemst zullen een gevarieerde waaier aan orgelmuziek presenteren.
Praktisch:
• Locatie: St-Stefanuskerk, Sint-Stefanusstraat 10, 3770 Riemst
• De orgelvrienden van Riemst spelen doorlopend

Hoeselt

Rondleidingen in
de kerk/workshop
- Sint-HuibrechtsHern

De muurschilderingen van Sint-Huibrechts-Hern
De middeleeuwse muurschilderingen werden in de jaren vijftig van vorig eeuw ontdekt bij de restauratie
en renovatie van het kerkgebouw en vertellen het verhaal van Sint-Hubertus. Gidsen vertellen de
achtergrond en de geschiedenis van deze unieke muurschilderingen.
Praktisch:
• Locatie: kerk Sint-Huibrechts-Hern
• Rondleidingen om 11u, 13u30, 15u00 en 16u30

Workshop “restaureren van muurschilderingen”
Kan jij de tekening vervolledigen? Restauratoren hebben soms de grootste moeite om een deels
beschadigde tekening te vervolledigen. Misschien helpt een kinderhand wel…
Praktisch:
• Locatie: kerk Sint-Huibrechts-Hern, doorlopend

Voeren

Open Dorp,
kinderactiviteit –
Veurs

Vrije wandeling: “Op stap in een uniek decor”
Ah, die vakanties in Italië ... Amalfi, Toscane, ... Maar waarom zou u zo ver gaan? Vlakbij in Voeren,
ligt een landschap dat zo uit deze mooie Italiaanse dromen lijkt weggenomen te zijn. Veurs en
omgeving zijn op talrijke vlakken uniek, en deze rondwandeling van 2,5 uur toont u de mooiste
hoekjes, de uniekste panorama's, de rustigste hoekjes van dit gehucht. En u krijgt ook nog een
overblijfsel te zien uit Wereldoorlog 1, dat intact is en bovendien nog gebruikt wordt: de tunnel
van Veurs!
Praktisch:

•
•

Deze vrije wandeling is geschikt voor iedereen, kinderwagens kunnen echter niet mee.
Breng wandelschoenen mee en bij nat weer zijn de laarzen nog beter. Vertrek van aan het
infopunt van de gemeente.
Routebeschrijving GRATIS verkrijgbaar aan infopunt gemeente, Daal 6/8, Veurs, Voeren.

Begeleide rondleiding: “Vakwerk met open deur”
Onze gidsen nemen u mee op een wandeling door Veurs. Niets speciaals, zou u kunnen zeggen?
Wel, bij enkele eigenaars en bewoners mag u even binnenkijken. U kan voor één keer ook eens de
"achterzijde" van het vakwerk bewonderen. We respecteren wel de privacy van de bewoners en
kiezen voor huizen die in de inkom, de traphal of in de bijgebouwen specifieke en interessante
vakwerkverhalen kunnen vertellen. Hier hoort u ook het verhaal van de filmopnames die hier lang
geleden gebeurd zijn, en als kers op de taart bezoekt u het oudste supermarktje van Limburg (van
de wereld?). De “open deur” – formule is in opmaak; details worden later verspreid.
Praktisch:

•

Deze wandelingen starten om 9u30, 10u30, 13u30 en 15u00, telkens aan infopunt
gemeente, Daal 6/8, Veurs, Voeren.

Workshop: “Vakwerkbouw voor jongeren”
Kinderen houden van modder. Vraag maar eens aan de mama's... Van modder naar leem is een
kleine stap, en voeg er dan nog stro aan toe, en je hebt een van de basismaterialen van vakwerk.
Onder deskundige begeleiding krijgen de jongeren onder ons een cursus vakwerk maken. Er wordt
geleerd hoe je vitsen moet maken, hoe je de leem tegen de vitsen werpt, en hoe je de zaak mooi
afwerkt. We gaan onderzoeken of we het "bouwwerk" van deze ijverige vakwerkers niet kunnen
laten staan als getuige van een constructieve en enorm plezante namiddag.
Voor de ouders: zorg voor reservekledij! Bij de Roefeldag dit jaar is deze activiteit in "generale
repetitie" gegaan, en de kinderen zagen er na afloop heel modderig uit ... maar wel oh zo gelukkig!
Water is ter plaatse, en laarzen voor de jonge bouwers zijn ook verplicht. U kan na afloop van deze
bouwsessie voor jongeren samen met uw jonge bouwers op de foto gaan, en ze NADIEN PAS
afspoelen...
Praktisch:
• Deze activiteit gaat enkel door in de namiddag, start om 14u en eindigt rond 16u30.

RESERVATIE VERPLICHT via het telefoonnummer 04 381 07 36 ! Afspraak om 14 uur aan het
gemeentelijk infopunt, Daal 6/8, Veurs, Voeren.

