
 
 

Met de steun van:Een organisatie van:

Familiedag
9 maart 2019 

Praktisch
Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6
3740 Rijkhoven-Bilzen

Openingstijden
26 oktober 2018 t.e.m. 10 maart 2019. 
Dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur.
Gesloten: 1 november, 25 en 26 december, 1 januari. 

Tickets
€ 12/10/5

Rondleidingen voor groepen o.l.v. een gids 
(ook nocturnes) zijn mogelijk na reservatie via 
reservatie@1000jaarloon.be.

Prijs gids: € 75  

Combitickets Loon en Bilzen Mysteries  
te verkrijgen via bilzenmysteries.be

Meer info
1000jaarloon.be - tel. +32 89 51 93 88
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Educatief programma
In samenwerking met de Limburgse hogescholen UCLL en PXL 
werd een uitgebreid didactisch aanbod uitgewerkt.

Alle info over  
aangepaste rondleidingen, 
lesmappen, de lerarendag  

(7 november 2018) en  
de bijzondere leerlingendag 

voor basisscholen  
(12 februari 2019): 

1000jaarloon.be

Domein Alden Biesen, 10-17 u.

Tickets: € 10 voor + 18-jarigen, € 5 vanaf 8 jaar.  
Voor bezoekers van de familiedag is de tentoonstelling 
uitzonderlijk toegankelijk voor € 5 (tot 18 jaar gratis). 

Geen reservering nodig.

Een middeleeuwse dag met zwaardridders, 
oude ambachten, troubadours, een riddershow 

en leuke workshops voor kinderen. 

wil je voor een extra 
uitdaging gaan, verdien 
dan een Loon-badge via 
app-gestuurde opdrachten!

1000jaarloon.be
Zwaardridders van Sint-Joris

Tip voor de actieve bezoeker:



1. Roelandt Savery, Plundering van een dorp. 
Stedelijke Musea Kortrijk

2. Missaal van Arnold van Rummen, 
Meermanno Museum Den Haag / Koninklijke 
Bibliotheek

3. Torenmonstrans van Herkenrode.  
Het Stadsmus Hasselt

4. Ruiterzegel van Diederik van Heinsberg, 
graaf van Loon. RAHasselt 

5. De Heilige Catharina van Alexandrië, 
Meester van Elsloo. Schatkamer ‘t Stift 
Susteren’. Foto C. Maes en J. Gruyters

3.

2.

De tentoonstelling belicht de grotendeels vergeten 
geschiedenis van het bijna mythische graafschap Loon -  
nu Belgisch Limburg - dat nooit bij de Nederlanden hoorde.

Eeuwenlang speelden de graven van Loon een aanzienlijke 
rol in de regio Maas-Rijn. Schipperend tussen staf en troon, 
tussen het Luikse kathedraalkapittel en de Duitse keizer, 
wisten ze door een uitgekiende huwelijkspolitiek zelfs drie 
verre graafschappen te bemachtigen: het Beierse graafschap 
Rieneck, het graafschap Chiny en zelfs even Holland: een 
onbekend Europees epos. 

Ook het leven in de stad en op het platteland krijgen in de 
tentoonstelling de nodige aandacht. Kunstenaars, schrijvers 
en miniaturisten uit het graafschap Loon lieten een 
indrukwekkend oeuvre na: getuigen van de rijke Maaslandse 
cultuur. 

Meer dan 350 objecten uit meer dan 80 
collecties onderbouwen het beeld, zoals 
schilderijen, beeldhouwwerken, geïllustreerde 
handschriften, zegels, munten, maquettes, 
cartografisch materiaal en interactieve 
toepassingen. Heel wat objecten zijn voor het 
eerst in ons land te bewonderen.

Een uitzonderlijke tijdreis. Op zoek naar de 
wortels van Limburg en een ontdekking van 
haar Europese rol, vroeger en nu.

Loon ... daar zit muziek in!
Gerenommeerde ensembles belichten in twee concerten de rijke 
muziekpraktijk van het graafschap Loon, met o.a. veel aandacht 
voor het werk van Henry Du Mont die in 1610 in het hart 
van het graafschap Loon werd geboren en pijlsnel opklom tot 
hofkapelmeester in het Versailles van Louis XIV. 

reservatieconcerten@1000jaarloon.be

28 oktober 2018: Luc Ponet en Utopia Ensemble Extended: 

In organis et in discantu 
Tickets: vvk € 22 - kassa € 25

3 februari 2019: Capella Nova o.l.v. Marleen Reynders: 

Les grands motets
Tickets: vvk € 15 - kassa € 18

“Welkom in een vergeten land. Het land van

 Loon. Een land van zwaanridders en gifmengers, dichters, helden en heiligen. 

Een land van noeste werkers, van goede st
ede
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burchten, van trotse prelaten en levende doden.”  Dr. Jan Vaes, curator
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