
“Onthulling vredesmuur”, de Vredesmuur is een kunstwerk 
uit mergelblokken dat in de loop van de 4 herdenkingsjaren 
gerealiseerd werd door de kinderen van de lagere scholen van As

• Organisatie van de gemeente As
• Op zondag 9 september 2018 
• De Kolonie, Bilzerweg 88, 3665 As

“100 jaar bevrijding”, herdenkingsavond met muziek en lezingen
• Organisatie van Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst 

i.s.m. Mixed Voices en Koninklijke Harmonie De Eendracht 
Meulenberg, Houthalen en geschiedkundige Luc Vandeweyer

• Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018, telkens vanaf 
20:00

• OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen  
(8 euro)

“1918”, totaalspektakel met muziek, beeld, poëzie en een 
tentoonstelling

• Organisatie van Harmonieorkest Neanias Beverlo i.s.m. 
Heemkunde Beverlo, Nationale Strijdersbond Beringen en de 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Beringen

• Op zaterdag 24 november 2018
• Casino Beringen, Kioskplein 25, 3582 Beringen (12 euro vvk, 

15 euro kassa, <18 jaar gratis)

“Oorlog of Vrede”, tentoonstelling over het ontstaan en het einde 
van de Eerste Wereldoorlog, en over hoe wereldleiders van toen 
beslisten over oorlog of vrede en de gevolgen ervan voor de 
Zolderse bevolking.

• Organisatie van Heemkundige kring Zolder
• Van 22 april 2018 tot en met 11 november 2018
• Heemkundig museum Woutershof, Dekenstraat 28,  

3550 Heusden-Zolder, te bezoeken tijdens de openingsuren 
van het heemkundig museum Woutershof

“Heusdenaren in Vlaamse Velden: ervaar hun Eerste 
Wereldoorlog”, tentoonstelling over hoe de 134 Heusdenaren 
die opgeroepen werden om naar het front te gaan, de Eerste 
Wereldoorlog ervaren hebben.

• Organisatie van Heemkring Heusden
• Van 27 oktober tot en met 17 november 2018
• Bibliotheek Heusden-Zolder, Sint-Willibrordusplein 8,  

3550 Heusden-Zolder, te bezoeken tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek.

In Heusden-Zolder vinden er van 1 tot 18 november 2018 nog 
diverse andere activiteiten plaats om het einde van de Eerste 
Wereldoorlog te herdenken. Meer info via  www.muze.be

“Jos Tysmans, brancardier aan het IJzerfront”, deze 
tentoonstelling schetst een genuanceerd beeld van de Eerste 
Wereldoorlog door uniek fotomateriaal, tekeningen en schetsen 
te tonen die Jos Tysmans aan het IJzerfront maakte.

• Organisatie van de gemeente Houthalen-Helchteren i.s.m. 
Stichting Jos Tysmans, provincie Limburg en Erfgoedcel 
Mijn-Erfgoed

• Opening op 22 april 2018 (Erfgoeddag), de tentoonstelling 
loopt tot 15 juni 2018

• Nieuw Administratief Centrum (NAC), Pastorijstraat 30, 3530 
Houthalen-Helchteren, te bezoeken tijdens de openingsuren 
van het NAC

“Dag Van de Vrede: Slotmoment Poppyproject”
• Organisatie van het gemeentebestuur van Houthalen-

Helchteren i.s.m. basisscholen en jeugdverenigingen van 
Houthalen-Helchteren

• Op 21 september 2018
• Nieuw Administratief Centrum (NAC)

“Viering oud-strijders ”
• Organisatie van het gemeentebestuur van Houthalen-

Helchteren i.s.m. VOS Houthalen-Helchteren
• 10 en 11 november 2018
• Nieuw Administratief Centrum (NAC) 

Alle info (binnenkort) op www.houthalen-helchteren.be/1418HOHE

“Kleine mensen in de Grote Oorlog”, tentoonstelling over de 
impact van de Duitse invasie van België

• Organisatie van heemkring Heidebloemke i.s.m. VOS  
Vlaamse Vredesbeweging

• Van 1 november 2018 tot en met 31 december 2018
• Bibliotheek Genk, Stadsplein 3, 3600 Genk
• Te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek

Meer info (vanaf zomer 2018) via www.heidebloemke.be

AS

BERINGEN

HEUSDEN-ZOLDER

HOUTHALEN-
HELCHTEREN

MAASMECHELEN

GENK
V.

U
.: 

Pr
o

je
ct

ve
re

n
ig

in
g

 M
ijn

st
re

ek
, P

at
ri

ck
 W

itt
er

s 
(v

o
o

rz
itt

er
),

 E
ve

n
ce

 C
o

p
p

ée
la

an
 8

7,
 3

60
0 

G
en

k.
 N

ie
t 

o
p

 d
e 

o
p

en
b

ar
e 

w
eg

 g
o

o
ie

n
.“Wandelingen langs loopgraven en bunkers op de Mechelse 

Heide”
• Organisatie van de gemeente Maasmechelen
• Zondag 13 mei 2018 en zaterdag 10 november 2018 vanaf 

14:00 
• Verzamelen op de parking aan de ingang van de Mechelse 

Heide, Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen  
(2 euro, 5 euro per gezin)

“Expositie over de Minenwerferschule op de Mechelse Heide en 
de Fliegerschießschule in As”

• Organisatie van de gemeente Maasmechelen i.s.m. 
heemkundige kringen en oud-strijdersbonden van 
Maasmechelen

• Opening op zondag 23 september 2018, tentoonstelling loopt 
tot december 2018

• Cultuurcentrum Maasmechelen, Koninginnelaan 42,  
3630 Maasmechelen, geopend tijdens de openingstijden van 
het Cultureel Centrum. Gesloten op zondagen, 1, 2 en 15 
november 2018

“Diverse lezingen in het Cultuurcentrum”, telkens vanaf 19:30
• Organisatie van de gemeente Maasmechelen
• Dinsdag 23 oktober 2018: lezing door Sophie De 

Schaepdrijver
• Donderdag 8 november 2018: lezing door Jan Lantmeeters 

(Fliegerschießschule in Asch) 
• Dinsdag 27 november 2018: lezing Frans Medaer (Bevrijding 

in het Maasland) 
• Cultuurcentrum Maasmechelen, Koninginnelaan 42,  

3630 Maasmechelen

“Tentoonstelling en lezing over 100 jaar Eerste Wereldoorlog”, 
• Organisatie van Campus De Helix
• Tentoonstelling vanaf dinsdag 17 april 2018 tot en met 

donderdag 3 mei 2018
• Lezing “De Groote Oorlog in het Maasland”,  

door Frans Medaer op 21 april 2018
• Campus De Helix, Rijksweg 357, 3650 Maasmechelen

“Boekvoorstelling en expositie over 100 jaar Eerste 
Wereldoorlog”, 

• Organisatie van Heemkundige Kring ’t Oude Grimbiaca
• Op zondag 11 november 2018
• Wijkcentrum Opgrimbie, Hoekstraat 1, 3630 Maasmechelen 

(Opgrimbie)

Meer info (vanaf eind mei) via www.ccmaasmechelen.be

BEKENDMAKING
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WERELDOORLOG 1 - HERDENKINGSACTIVITEITEN IN DE LIMBURGSE MIJNSTREEK

Dit overzicht van herdenkingsactiviteiten is niet exhaustief 
en beperkt zich voor de meeste bovenstaande gemeenten 
tot de activiteiten met een cultureel erfgoedinsteek. Volg de 
Facebookpagina van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en ontdek nog 
meer culturele herdenkingsactiviteiten die het komende jaar in 
de Limburgse Mijnstreek plaatsvinden: https://www.facebook.
com/ErfgoedcelMijnErfgoed/


