
Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2
3500 Hasselt
T 011 23 98 90
E hetstadsmus@hasselt.be
www.hetstadsmus.be

Open
Van 1 april tot 31 oktober: 
dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur
Van 1 november tot 31 maart: 
dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur, 
zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur

Gesloten 
op maandag, 
1 januari,
24, 25 en 31 december 

Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1
3500 Hasselt
T 011 23 96 96
E erfgoedcel@hasselt.be
www.erfgoedcelhasselt.be
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Wo r d  E r f g o e d k o n i n g , 
n e t  a l s  i k !



Gouverneur 

Herman Reynders 
is de eerste Hasseltse Erfgoedkoning. 
Hij koos zijn oude uitrusting 
van de Nationale basketbalploeg 
als erfgoedstuk. 

Hij koestert dit niet alleen voor zichzelf maar als 
herinnering voor later, als een tastbaar bewijs van 
zijn succesvolle sportcarrière in de nationale 
basketbalploeg. Aan deze basketoutfit kleeft 
emotie, het verhaal van hard trainen en talent. 
Een verhaal dat niet alleen voor hem telt, maar 
de uitstraling van Hasselt vergroot.

Bent u niet even bekend? Geen nood. U hebt 
ongetwijfeld ook mooie voorwerpen met een 
opvallend verhaal: een brief van uw grootvader, 
het vaandel van uw vereniging, de ring van uw 
overgrootmoeder. Misschien wordt uw woonkamer 
gesierd door een mooi schilderij of een 
oud voorwerp dat iets te vertellen heeft?

Door mee te dingen naar de 
titel van Erfgoedkoning wordt 
u misschien voor één maand 
een bekende Hasselaar.

Word Erfgoedkoning(in)!

Bezorg ons een foto van uw favoriete erfgoedstuk 
met beknopt het bijhorende verhaal

 Via de website www.erfgoedkoning.be

 Via mail: hetstadsmus@hasselt.be

 Via de post: Het Stadsmus, 
Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt

 Aan de balie van Het Stadsmus, 
Guido Gezellestraat 2, 3500  
tijdens de openingsuren.

Een jury beoordeelt de inzendingen en 
kiest de Erfgoedkoning(in).

> De Erfgoedkoning(in) wordt geïnterviewd en een 
professionele fotograaf neemt een foto bij hem/haar 
thuis met het erfgoedstuk*.

> De Erfgoedkoning(in) nodigt 100 familieleden en 
vrienden uit voor een receptie in Het Stadsmus met 
een begeleide rondleiding in het museum (op een 
zondag om 15.00 uur).

> Foto van de Erfgoedkoning(in) wordt in de galerij 
‘Hasselt applaudisseert’ van het museum gehangen 
tot afloop van het project (mei 2012).

> In 2012 sluiten een tentoonstelling en een publicatie 
met alle (verplaatsbare) erfgoedstukken het project af.

* De Erfgoedkoning(in) gaat ermee akkoord dat tekst en foto mogen 
gebruikt worden in de communicatie van de stad Hasselt.


