
 
 
 

 
 

 

 
 

 

In dit nummer 

Datums vergaderingen 
2018 1 

Bezoek tentoonstelling 
1000 jaar graafschap 
Loon 2 

Lidgeld 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorige vergadering 
24 mei 2018 

35 aanwezigen 

Volgende samenkomst 
donderdag 22 

november 2018 
om 19u30 

STADHUIS Genk 
Stadsplein 1 
3600 Genk 

 
1 Datums vergaderingen 2018 en locatie 

• Donderdag 25 januari 2018 (geen receptie = gewone samenkomst) 
• Zaterdag 31 maart 2018 – feest – 25 jaar PGggLIM en 20 jaar DVD 

om 17u30. 
• Donderdag 24 mei 2018 
• Donderdag 27 september 2018 
• Donderdag 22 november 2018 

 
De gewone samenkomsten : telkens van 19u30 tot 22u00. 
 
STADHUIS van GENK, ZAAL 4. 
 
Vlakbij is er ruime parking.  
 

 

Sinds 27 maart 2018 bestaat de 
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 25 jaar  
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2 Tentoonstelling Limburg tussen staf en troon. 

1000 jaar graafschap Loon 

Door een hernia die de hoofdzenuw van het linkerbeen van uw voorzitter zeer zwaar beschadigd heeft, 
moest hij dringend geopereerd worden op 13 september 2018. Vooraleer hij op de operatietafel lag, was hij 
al half lam. 
Vandaar dat de vergadering van 27 september 2018 wegens deze buitengewone omstandigheden afgelast 
werd. 
Onze penningmeester Luc Klaps bood de leden van PGggLIMBURG meteen een alternatief voor de gemiste 
samenkomst: een gratis bezoek aan de tentoonstelling “Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap 
Loon” in de Landcommanderij Alden Biesen, te Bilzen. 
 

  
 
Het Graafschap Loon bestaat 1.000 jaar: reden genoeg voor de landcommanderij Alden Biesen en de 
historische kring om een grote tentoonstelling te houden. Goed 400 jaar hebben de graven geheerst over een 
gebied dat, met uitzondering van Sint- Truiden en Tongeren (hoorden bij Prinsbisdom Luik), bijna zo groot 
was als provincie Limburg vandaag. “We brengen het verhaal van de graven aan de hand van een kleine 400 
voorwerpen die uit 90 collecties in eigen land en het buitenland komen”, legt Jan Vaes, de curator van 
‘Limburg tussen staf en troon, 1000 jaar graafschap Loon’, uit. 
 

Het graafschap Loon heeft nooit tot de Nederlanden behoord. 
Opmerkelijk is dat het graafschap nog altijd onbekend is bij velen. 
“De Belgen kennen de geschiedenis van Limburg nauwelijks”, laat 
Maike Meyers, voorzitter van de historische kring van Alden 
Biesen, weten. “Ook in het onderwijs blijkt het verleden van het 
graafschap amper een voetnoot waard. Met de expo willen we het 
grote publiek laten kennismaken met de graven. Ze speelden een 
belangrijke rol op het Europees toneel, hebben de Maaslandse 
cultuur en taal gepromoot en het leven van de mensen op het 
platteland en in de steden bepaald.” Volgens Jan Vaes is zelfs het 
ontstaan van Alden Biesen te danken aan de graven. “In 1218 heeft 
één van de graven een gifmoord gepleegd. Dat veroorzaakte veel 
ophef in het toenmalig Europa. De dader poetste als tegenreactie 
z’n blazoen op door een stuk grond te schenken aan de Duitse 
ridderorde die hierop de landcommanderij Alden Biesen heeft 
rechtgezet”, aldus Vaes. 

Schilderijen, miniaturen, zegels, munten, beeldhouwwerken en archivalia uit binnen- en buitenland worden 
geëxposeerd. Maar ook maquettes, cartografisch materiaal, reconstructies, facsimile’s en foto’s 
onderbouwen het beeld, tezamen met interactieve toepassingen. 
Een uitzonderlijke tijdreis. Op zoek naar de wortels van Limburg en een ontdekking van zijn Europese rol 
vroeger en nu. 
Meer info over 1000 jaar graafschap Loon vind je op www.1000jaarloon.be. 

http://www.1000jaarloon.be/
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PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw 
http://www.pro-gen.be 
 
Maatschappelijke zetel: 
Emiel Van Dorenlaan 44 
3600 GENK 
België 
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956 
 
E-mail: 
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)  
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter) 
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd) 
joseph.ory@pro-gen.be (lid) 
jaak.simons@pro-gen.be (lid) 
 
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd) 
 
 

Bezoek ons op het web 
http://www.pro-gen.be 

 
Tekst overgenomen uit: https://www.hln.be/regio/bilzen/1-000-jaar-graafschap-loon-in-400-voorwerpen-uit-
90-collecties~ab49e91d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F en uit 
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/limburg-tussen-staf-en-troon-1000-jaar-graafschap/a509e604-
47dc-4126-8f32-249713c738aa  
 

  
 
 
3 Lidgeld 

Mogen wij bij deze ook beleefd verzoeken reeds aan je lidmaatschap 2019 te denken (nog steeds 10,00 euro, 
ongelooflijk maar waar) door storting op ons rekeningnummer : 
 
IBAN: BE59 4544 1323 5126 
BIC: KREDBEBB 
PRO-GEN GG. LIMBURG 
p/a E. Van Dorenlaan 44 
B-3600 GENK 
België/Belgique/Belgium 

Lidgeld 2019 
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