
Prospectie, registratie, beveiliging, erfenissen en schenkingen, verzekeringen, … deze vragen  
zullen je niet onbekend in de oren klinken als je bezig bent met de uitbouw van een verzameling.
Het Stadsmus, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, het Provinciaal Centrum voor 
Cultureel Erfgoed, Heemkunde Limburg en het Limburgs Volkskundig Genootschap laten een 
aantal experten aan het woord.
Aan het eind van de studiedag krijg je ook de gelegenheid een rondleiding te volgen op de expo 
‘Dokter Bamps verzamelt. Reconstructie van een 19de-eeuwse Hasseltse topcollectie’.

• DATUM /  Zaterdag 12 maart 2016
• PRIJS /  € 15 (incl. broodjeslunch en koffie)
• INFO /  Tel. 011 23 75 75
• LOCATIE / Het Stadsmus / Universiteit Hasselt - Campus Oude Gevangenis (Martelarenlaan 42)
   Inschrijven is verplicht en kan via limburgverzameldt@erfgoedplus.be. 
                           Bij inschrijving krijgt u verdere betalingsinstructies.
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SCHRIJF JE IN

http://www.hetstadsmus.be/content.php?hmID=1821&smID=1551&ssmID=120
mailto:limburgverzameldt@erfgoedplus.be


9.30 uur Onthaal met koffie (Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt)

10.00 uur Welkom en inleiding door Raymond Lambie, voorzitter van Heemkunde Limburg

10.10 uur Historicus Jo Rombouts over de verzamelaar dokter Constant Bamps (1847-1907)  
 en het herzamelen van zijn collectie

11.00 uur Start keuzesessies

Eerst grote kuis, dan pas verhuis. Het Stadsmuseum Lokeren verhuist 
zijn collectie in extern depot. 
 (Leen Heyvaert, conservator Stadsmuseum Lokeren)
 
 Hebben en houden. Tips om je erfgoed gezond te houden. 
 (Tine Hermans, depotconsulente Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed &   
 Jürgen Vanhoutte, stafmedewerker behoud & beheer FARO)
 
 Successieplanning: erfenissen, schenkingen, duo-legaten 
 (Arvid Leroi, geassocieerd notaris te Hasselt) 
 
 Van nagel tot nagel. Praktische tips voor het bruiklenen van je verzameling 
 (Marjan Debaene, diensthoofd collectie M Leuven)
 
 Tips voor diefstalpreventie en inventarisatie van kunstvoorwerpen 
 (Lucas Verhaegen, Federale gerechtelijke politie, centrale directie, 
DJSOC Georganiseerde diefstallen-ART)

12.15 uur  Broodjeslunch

13.00 uur  Keuzesessies (zie hierboven)

14.15 uur Conclusies en vragen / voorstelling van het project ‘Limburg verzameld/t’

15.00 uur Bezoek aan de expo ‘Dokter Bamps verzamelt. Reconstructie van een 
 19de-eeuwse Hasseltse topcollectie’ in Het Stadsmus + mogelijkheid tot
 aankoop van catalogus (met korting)

15.45 uur Drankje in het Tuincafé (Het Stadsmus) 
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