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ERFGOEDCEL PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI
Molenstraat 102 1700 Dilbeek

koen.demarsin@dilbeek.be  0498/922844
karen.vanbuggenhout@dilbeek.be 0498/922843

Kijk ook op www.cultuurregiopajot-zenne.be
U kan ons ook vinden op facebook!

ERFGOEDKARAVAAN GROETJES UIT P & Z

BOEKENTROLLEY

ERFGOEDCOLLECTIES
IN KAART

VERVOERSPROJECT

STUDENTEN BEHOUD & BEHEER

ERFGOEDDAG

ERFGOEDPLUS.BEOPEN BIJEENKOMST

NIEUWE MEDIA

VRIJWILLIGERSTRAJECT 
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CULTUREEL
ERFGOED

ACTOREN

PUBLIEK

VOORDELENKAART
GEMEENTEN

— Inventarisatie van gemeente-
 collecties via Erfgoedplus.be
— Een erfgoedboekentrolley 
 in elke gemeente
— Regionale communicatie en 
 coördinatie van Erfgoeddag
— Terug in de mobiliTIJD: 
 de gemeente in beeld
— Analyse van erfgoedcollecties 
 en –organisaties in elke 
 gemeente

VOORDELENKAART LOKALE 
(ERFGOED)ACTOREN

— Instappen in een participatief 
 vrijwilligersmanagementtraject
— Ondersteuning voor activiteiten 
 rond het thema ‘vervoer’
— Ondersteuning voor de organisatie  
 van open bijeenkomsten 
— Vorming voor inventarisatie, 
 behoud en beheer van collecties
— Inventarisatie van de eigen collectie  
 via Erfgoedplus.be



ERFGOEDKARAVAAN
Wil je kennismaken met andere verenigingen uit de regio 
en inspraak hebben in de regionale erfgoedacties?
In 2012 komen we twee maal samen op een erfgoedkaravaan 
waar contact tussen erfgoedwerkers en erfgoedgeïnteresseerden 
en inspraak centraal staan.

VRIJWILLIGERSTRAJECT OP MAAT
Ondervind je problemen om nieuwe vrijwilligers te vinden?
Stap mee in een participatief vrijwilligerstraject op maat van 
jouw vereniging.

OPEN BIJEENKOMST
Hoe kan je je eigen vereniging in de kijker zetten en tegelijkertijd 
kennis uitwisselen met andere erfgoedactoren?
De erfgoedcel ondersteunt erfgoedactoren die met een open 
bijeenkomst hun eigen werking, specialiteiten  en/of het erfgoed 
van hun gemeente aan andere actoren en geïnteresseerden wil-
len voorstellen.

ERFGOEDPLUS.BE
Hoe kan je collecties en beeldmateriaal professioneel inventari-
seren en digitaal ontsluiten volgens de standaarden?
In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant biedt de 
erfgoedcel P&Z Erfgoedplus.be aan. Erfgoedactoren kunnen 
gratis gebruik maken van deze digitale databank. Opleiding en 
begeleiding worden  voorzien.
 
Aansluiting met lijn CULTUREEL ERFGOED mogelijk.

BERICHT AAN DE REIZIGERS
Wil je op de hoogte blijven van erfgoedactiviteiten in de regio P&Z en acties 
van de erfgoedcel? Schrijf je in voor de maandelijkse elektronische nieuws-
brief via karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
Ben je enthousiast voor erfgoed? Wil je nauw betrokken blijven bij de 
werking van de erfgoedcel? Wil je uitnodigingen en speciale aanbiedingen 
ontvangen? Wordt volledig gratis meter of peter van de erfgoedcel! Mail 
naar karen.vanbuggenhout@dilbeek.be

BOEKENTROLLEY
Hoe het thema erfgoed naar scholen brengen? 
Ism het regionaal bibliotheekoverleg wil de erfgoedcel P&Z een 
erfgoedboekentrolley maken met publicaties rond het thema 
erfgoed en een educatief pakket waarmee kinderen in de klas 
aan de slag kunnen. 

VERVOERSPROJECT ‘TERUG IN DE MOBILITIJD’
Hoe plaatsen we samen het regionale erfgoed meer in de kijker?
De erfgoedcel zal erfgoedactoren financieel, promotioneel en 
logistiek ondersteunen bij de organisatie van erfgoedactiviteiten 
en –projecten rond het thema vervoer. Samen bouwen we een 
vervoersexpo uit in een bus die de hele regio rond zal rijden. 
! Dit project loop tot mei 2013
! Startvergadering 25 januari om 19.00, G.C. De Cam in Gooik

Aansluiting met lijn ACTOREN mogelijk.

ERFGOEDDAG
Welk erfgoed zetten we op Erfgoeddag in de kijker?
Op Erfgoeddag, 22 april, willen we alle reuzen van de regio sa-
menbrengen op een heuse reuzenbijeenkomst. De erfgoedcel zal 
daarnaast ook de andere activiteiten van Erfgoeddag regionaal 
promoten en coördineren.

Aansluiting met lijn CULTUREEL ERFGOED mogelijk.

GROETJES UIT HET PAJOTTENLAND & 
DE ZENNEVALLEI

Welk vervolg geeft de erfgoedcel aan het project ‘Groetjes uit 
P&Z’?
Het verzamelde beeldmateriaal wordt gebruikt op een tentoon-
stelling op het Kalmkunstenfestival in Roosdaal; deze expo kan 
vervolgens rondreizen in de regio. Er wordt een methodiek uitge-
werkt voor het inventariseren van beeldmateriaal. 
! Kalmkunstenfestival: 18-19-20 mei, G.C. Koetshuis in Roosdaal

ERFGOEDCOLLECTIES IN KAART
Hoe krijgen we een overzicht  van het aanwezige erfgoed, de col-
lecties, de erfgoedorganisaties en de expertises in onze regio?
In 2012 brengen we de erfgoedcollecties van kerken en erfgoed-
organisaties in kaart. We werken eveneens een databank en ‘wie 
is wie’ uit van erfgoedorganisaties in onze regio. 

STUDENTEN
Hoe kunnen we studenten betrekken bij erfgoedwerking in de 
regio?
De erfgoedcel zal onderwerpen voor thesisonderzoek, papers 
en educatieve projecten verzamelen en naar universiteiten en 
hogescholen communiceren.

Aansluiting met lijn ACTOREN mogelijk.

NIEUWE MEDIA
Kunnen we (immaterieel) cultureel erfgoed digitaal bewaren en 
ontsluiten voor het publiek?
De erfgoedcel onderzoekt de wenselijkheid en haalbaarheid om 
ontsluiting in nieuwe media regionaal aan te pakken.

Aansluiting met lijn PUBLIEK mogelijk.

BEHOUD EN BEHEER
Hoe kan ik mijn erfgoedcollectie op een goede manier conserve-
ren en beheren en bij wie kan ik hiervoor terecht?
De erfgoedcel is een aanspreekpunt voor behoud en beheer en 
organiseert samen met de erfgoedconsulenten van de provincie 
informatiesessies.

BERICHT AAN DE REIZIGERS
— Heeft u interesse in één of meerdere acties? 
 Wil u meewerken aan bepaalde acties? Breng ons zeker op de hoogte! 
— Erfgoedverenigingen, –organisaties en gemeenten worden via 
 mail verder op de hoogte gehouden van de trajecten, projecten 
 en vormingen.
— We zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij administratie, 
 communicatie en inventarisatie. Interesse? Laat het ons weten!
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CULTUREEL ERFGOEDPUBLIEK

CENTRAAL STATION

LOKALE (ERFGOED)ACTOREN
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In het centraal station komen de actielijnen ACTOREN, PUBLIEK 
en CULTUREEL ERFGOED samen. 
In de algemene werking van de erfgoedcel blijven NETWERK en 
COMMUNICATIE centraal staan. De erfgoedcel communiceert 
regionaal over erfgoed via de nieuwsbrief en de website die in 
2012 opgebouwd wordt. De erfgoedcel wil het aanspreekpunt zijn 
voor erfgoedwerking in de regio. 


