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Nieuwsbrief  

Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei 

In deze maandelijkse nieuwsbrief kan je alles lezen over de activiteiten van de erfgoedcel 

Pajottenland & Zennevallei en wat er, op vlak van erfgoed, in de regio te beleven valt. In de rubriek 

‘nieuws aan erfgoedwerkers’ vind je informatie over mogelijke opleidingen en activiteiten. Stuur 

gerust ook jouw erfgoednieuws en –weetjes door! Bezorg het ons via 

karen.vanbuggenhout@dilbeek.be en we zorgen dat het in de nieuwsbrief komt. 

Dit is een voorlopige versie van onze nieuwsbrief – binnenkort zullen we onze maandelijkse nieuwsbrief verder 

uitbouwen en vormgeven. 

INHOUDSTAFEL: 

1. Erfgoednieuws van de erfgoedcel – P1 3. Nieuws voor erfgoedwerkers – P4 

- Erfgoedcel P&Z - Cursus het lezen van oude kaarten 

- Sleeping Beauties breken uit 
- Straf- en epuratiedossiers als bronnen voor de lokale 
geschiedschrijving 

- Erfgoeddag Helden! 
- Vorming 'Van heemkundige collectie tot online 
erfgoedbibliotheek' 

2. Erfgoed in de regio – P2 - ‘Veilig opgeborgen: insecten in je collectie’ 

- Open Monumentendag - Studiedag Behoud en Beheer SIWE 

- Tentoonstellingen FelixArt 4. Weetjes – P5 

- Kesterheidebox - Kringloopexpo 

- Tentoonstelling 'Een koninklijk paard met 
wereldfaam'  

5. Oproepen – P5 

- Tentoonstelling Voetsporen van devotie  - Museum van het Belgisch Trekpaard zoekt vrijwilligers 

- Open Wandeling Vlezenbeek   

- Tentoonstelling Heemkundig genootschap ‘van 
Witthem’ Beersel   

- Tentoonstelling Liedekerks Heemkundig 
genootschap   

 

Erfgoednieuws van de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei 

Erfgoedcel P&Z Op 2 mei 2011 ging de erfgoedcel Pajottenland & 

Zennevallei van start, Koen Demarsin en Karen Van Buggenhout zijn de 

erfgoedcoördinatoren.  

Momenteel zijn we volop bezig met een kennismakingsronde door de 16 

gemeenten van de regio: we hebben het met de gemeentediensten 

over de gemeentelijke erfgoedwerking, we ontmoeten erfgoedzorgers 

voor een babbel over het lokale erfgoed en nemen eens een kijkje naar de historische 

bezienswaardigheden. Op die manier ontdekken we wat de noden en wensen in de erfgoedsector zijn 

en welke verwachtingen er leven. In onze regionale werking willen wij in de eerste plaats 

ondersteuning bieden aan iedereen die met erfgoed bezig is. Via regionale samenwerking en 

uitwisseling hopen we tot een duurzame erfgoedwerking in onze regio te komen.  

 

Wij zijn, als pasgeborene, op zoek naar METERS & PETERS. Wil je graag op de hoogte blijven van alle 

activiteiten en projecten en draag je het erfgoed uit jouw buurt een warm hart toe? Word dan ook 

meter of peter. Wat verwachten we? Vooral enthousiasme voor erfgoed! Hebben we hulp nodig om de 

handen uit de mouwen te steken… onze meters en peters komen het als eerste te weten. Deel je 
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enthousiasme voor erfgoed met andere meters, peters en vrienden samen plaatsen we het lokale 

erfgoed in de spotlights! Iedereen kan meter of peter worden. Bovendien is het volledig gratis en 

zonder verplichtingen. Stuur een mailtje naar: karen.vanbuggenhout@dilbeek.be met de volgende 

gegevens: naam/ (functie & organisatie)/ adres/ e-mail/ telnr/ geboortejaar. 

www.cultuurregiopajot-zenne.be – facebookpagina erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei 

 

Sleeping Beauties breken uit … in de regio Pajottenland & Zennevallei. Op 

vrijdag 9 september ging de tentoonstelling Sleeping Beauties van start in het 

Kasteel van Gaasbeek. De Sleeping Beauties slapen niet enkel in het kasteel, de 

tentoonstelling vormt het decor voor een samenwerking tussen 11 gemeenten in de 

regio Pajottenland & Zennevallei. Sleeping Beauties breken uit met diverse 

activiteiten die je tussen 9 september en 13 november in de regio kan beleven: 

voorleesmomenten in de bibs, lezingen, workshops, voorstellingen, rondleidingen,… 

Dankzij Stuur je Sleeping Beauties de wereld in kan iedereen zelf creatief aan de slag 

gaan rond het thema dromen, nacht, slaap,… 

www.uitinvlaamsbrabant.be/sleepingbeauties - www.sleepingbeautiesbrekenuit.blogspot.com – facebookpagina 

Sleeping Beauties breken uit… 

 

Erfgoeddag Helden! Op zondag 22 april 2012 vindt de 12de editie van Erfgoeddag 

plaats. Deze dag staat volledig in het teken van ‘Helden!’. Musea, archiefinstellingen, 

heemkringen en andere erfgoedverenigingen worden opgeroepen om een activiteit, 

project of initiatief te organiseren.  

Op 6 oktober organiseert het steunpunt voor cultureel erfgoed, Faro een 

inspiratiedag. Deze dag is bedoeld voor iedereen die plannen heeft om deel te 

nemen aan Erfgoeddag 2012. Je kunt er ideeën opdoen, overleggen en kennis 

maken met collega’s. Er werd ook een inspiratiebrochure ontwikkeld, die op de 

website te raadplegen is. Inschrijven voor Erfgoeddag is mogelijk vanaf 12 

september. Naast de inspiratiedag gaan er eveneens infosessies door: op 11 oktober in het 

Sportimonium in Hofstade en op 17 oktober in het Koninklijk Legermuseum in Brussel. 

erfgoeddag.faronet.be 

 

Erfgoed in de regio P&Z 

 

Open Monumentendag Zondag 11 september was het weer Open 

Monumentendag. Ook in de regio Pajottenland & Zennevallei was er 

heel wat te beleven en bracht de editie rond het thema ‘Conflict’ heel 

wat volk op de been. Ook de erfgoedcel ging een kijkje nemen. Een 

bunker in Ternat behoorde tot het zenuwcentrum van een 

afluisterinstallatie van de Luftwaffe. Veel buurtbewoners verbaasden 

zich over de taferelen die zich in hun achtertuin afgespeeld hebben. 

Het kasteel van Groot-Bijgaarden kon op massale belangstelling 

rekenen. Het thema conflict werd belicht in een gegidste rondleiding: gestolen kunstschatten, een 

unieke woondonjon en de strijd tegen het protestantisme kwamen aan bod. In het kasteel van 

Beersel konden we ons het middeleeuwse ridderleven perfect voorstellen. Wie goed keek kwam overal 

verwijzingen naar conflict tegen: schietgaten, mangaten, een gat waarlangs kokende pek over de 

vijand werd gegoten. Heemkring Bodeghave trad op als gastheer in het pas gerestaureerde en 
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geopende huisje Mostinckx en mochten honderden nieuwsgierigen ontvangen. In 2012 zal Open 

Monumentendag in het teken staan van ‘Muziek, woord en beeld’. 

 

Tentoonstellingen FelixArt Vanaf 4 september lopen drie nieuwe tentoonstellingen 

in het FeliXart Museum in Drogenbos. Laat je verassen door de diversiteit en de 

originaliteit van het aanbod. Er worden zowel topwerken uit de Belgische kunstscène 

van de jaren 1920-1930 als Paul Van Hoeydonck’s abstracte werken uit de jaren 

1950 getoond. Met de intrigerende ruimteprojecten van Rémi Tamburini, maakt het 

museum ook plaats voor jonge kunstenaars.www.felixart.org 

 

Lezing De  Vereniging Voor Familiekunde Dilbeek organiseert op woensdag 12 oktober 

2011 een lezing. Joris De Beul, voorzitter van de Andreas Masiuskring uit Lennik, zal 

het hebben over “De Schepenbanken”, (de rechtbanken van het Ancien Regime) in het 

algemeen en meer bepaald deze van Sint-Pieters-Leeuw. Iedereen welkom vanaf 20u 

in het ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, Dilbeek. 
sites.google.com/site/vvfdilbeek/aktiviteiten 

 

Kesterheidebox Natuurpunt Pajottenland, de Heemkundige Kring van Gooik en 

educatief centrum De Paddenbroek hebben de ‘Schat van de Tongsnijders’ 

opgedolven, een unieke ontdekkingsbox waarmee de Kesterheide al je zintuigen 

beroert. Open de schatkist en ontdek een verhalenboek, heruitgave van de 

Tongsnijdersroman, wandelkaart, muziek van de Geest van Kesterheide, smakelijk 

Kesterheidebier en -honing, oude postkaarten en… een heideplantje om thuis je 

eigen Kesterheide te kweken. De cadeaubox is te koop aan 35 euro bij de 

Heemkundige Kring, Natuurpunt Gooik, De Paddenbroek, bibliotheek Gooik, 

bloemenwinkel 't Heideroosje en AD Delhaize Gooik. Of bestellen via 

info@kesterheide.be. natuurpuntpajottenland.blogspot.com/2011/06/cadeaubox-

kesterheide.html 

 

Tentoonstelling 'Een koninklijk paard met wereldfaam' Van 30 september tot en met 2 oktober 

vindt in Coloma in Sint-Pieters-Leeuw de fototentoonstelling 'Een koninklijk paard met wereldfaam' 

plaats, een aanrader voor wie graag meer leert over het 125-jarig bestaan van het Stamboek van 

onze Brabantse trots. http://www.trekpaard.be/nl/125-jaar/ 

Tentoonstelling ‘Voetsporen van devotie’ Van 5 oktober tot en met 7 november loopt de 

provinciale fototentoonstelling 'Voetsporen van devotie' over processies in Vlaams-Brabant in het 

woonzorgcentrum Mater Dei te Heikruis. Je kan de expo gratis bezoeken. 

Open Wandeling Vlezenbeek Trek je wandelschoenen aan! De streekgidsen van Zuid-Westbrabant 

organiseren iedere 3de zondag van de maand een Open Wandeling. Op 16 oktober gaat deze 

wandeling door in Vlezenbeek en kom je meer te weten over de aanslag op Everaert ’t Serclaes. 

Vertrek om 14u30 aan brouwerij Lindemans (Lenniksebaan 1479). 

Tentoonstelling Heemkundig genootschap ‘van Witthem’ Beersel Op dinsdag 18 oktober kan u 

in de pastorij van Dworp 50 jaar Dworpse feesten herbeleven. De Dworpse feesten worden 

georganiseerd door het parochiaal Actie Comité Dworp om de lokalen van de plaatselijke 

jeugdverenigingen te onderhouden. 

http://www.felixart.org/
http://www.heemkunde-gooik.be/
http://www.paddenbroek.be/
http://78.41.68.12/Heemkunde/cms/index.php?option=com_abook&view=book&catid=2%3Abijdragen-tot-de-gooikse-geschiedenis&id=332%3Aboek25&Itemid=32
http://issuu.com/natuurpunt-pajottenland/docs/de_tongsnijders_van_de_heide
http://issuu.com/natuurpunt-pajottenland/docs/de_tongsnijders_van_de_heide
http://www.routeyou.com/route/view/263584/wandelroute-groetjes-van-de-kesterheide.nl
http://www.muziekcentrum.be/carrier.php?ID=83656
mailto:info@kesterheide.be
http://www.trekpaard.be/nl/125-jaar/
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Tentoonstelling Liedekerks Heemkundig Genootschap ‘Burgerlijk & kerkelijk bestuur te 

Liedekerke’ is de titel van de tentoonstelling die je van 1 tot 3 oktober in GC Warande in Liedekerke 

kan bezoeken. www.heemkring-liedekerke.be 

 

Nieuws voor erfgoedwerkers 

Cursus ‘Het lezen van oude kaarten’ De vakgroep Geografie van de 

Universiteit Gent organiseert in samenwerking met de BIMCC, de Brussels 

International Map Collectors' Circle, de cursus ‘Het lezen van oude kaarten’. 

Gespreid over 8 zaterdagen in 2011 en 2012 bieden zij een introductie in de 

historische cartografie. Tijdens de voordrachten krijg je niet alleen een overzicht 

van de cartografie van de middeleeuwen tot vandaag, maar worden ook vragen 

beantwoord als: Wat is een kaart? Wat is haar functie? Welke soorten kaarten zijn 

er? Hoe lezen we een oude kaart? Welke technieken gebruiken we nu? Het 

facultatieve namiddagprogramma biedt daarnaast de kans om oude kaarten van 

nabij te bekijken, soms in unieke settings als tijdelijke tentoonstellingen of in een begeleid bezoek 

aan hun bewaarinstelling. http://www.geoweb.ugent.be/docs/actueel/evenementen/119.pdf 

 

Straf- en epuratiedossiers als bronnen voor de lokale geschiedschrijving 

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen in Lint de cursusreeks ‘Hoe schrijf 

ik een historisch verantwoorde tekst? Straf- en epuratiedossiers als bronnen voor 

de lokale geschiedschrijving over WOII’. Met de straf- en epuratiedossiers als 

vertrekpunt overlopen we de verschillende stappen die je moet zetten om tot een 

verantwoorde historische tekst te komen. Hoe zoek en definieer je een interessant 

onderzoeksonderwerp? Hoe zoek je informatie in literatuur en archieven? Hoe 

formuleer je je onderzoeksresultaten in een interessant artikel? Waar zoek je 

illustratiemateriaal? Mag je alles publiceren? Welke mogelijkheden zijn er om te 

publiceren? Kortom, hoe schrijf je als niet-historicus een leesbaar historisch 

artikel? Spreker: Dr. Nico Wouters (SOMA – Studie- en Documentatiecentrum 

Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) Data: 18 en 25 oktober en 8 en 15 november 2011 Locatie: 
Museum ‘Den Aker’ in Lint. http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6601 

 

Vorming 'Van heemkundige collectie tot online erfgoedbibliotheek' In 

november 2011 organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw en Heemkunde 

Vlaanderen een vormingsreeks voor heemkundige kringen, lokale 

erfgoedverenigingen, erfgoedbeherende instellingen en andere geïnteresseerden. 

Tijdens de sessies worden de mogelijkheden van digitale informatievoorziening 

van bibliotheekmateriaal uiteengezet. Eeuwenoude manuscripten, zeldzame 

drukken en historische kranten worden steeds vaker gedigitaliseerd om ze beter 

beschikbaar te maken en te beschermen. Dat is een arbeidsintensief en duur 

proces. U hoort waaraan u allemaal moet denken als u overweegt om 

bibliotheekmateriaal digitaal ter beschikking te stellen. De cursus wordt in elke 

provincie georganiseerd, de cursus in Vlaams-Brabant vindt plaats op 16 november 2011 in Aarschot, 

de cursus in Oost-Vlaanderen vindt plaats in Zottegem op 29 november. www.heemkunde-

vlaanderen.be/?p=6580 

 

http://www.heemkring-liedekerke.be/
http://www.geoweb.ugent.be/docs/actueel/evenementen/119.pdf
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6601
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6580
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6580
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‘Veilig opgeborgen: insecten in je collectie’ In oktober 2011 organiseert 

Heemkunde Vlaanderen de cursus ‘Veilig opgeborgen: insecten in je collectie’. Met 

deze cursus bieden we je de kans om meer te weten te komen over wat er in je 

collectie aan insecten rondkruipt. Wat is het en wat doet het? Is het schadelijk? Hoe 

pak ik het aan? Lesgever is Andries Deknopper, monumentenwachter interieur bij 

Monumentenwacht Vlaams-Brabant en auteur van de brochure ‘Dieren in en op 

gebouwen – insecten’. De twee identieke cursussen vinden plaats op 12 oktober in 

Leuven en op 19 oktober in Grobbendonk. Deze cursus zal in 2012 herhaald worden in de andere 

provincies. http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6692 

 

Studiedag: Behoud en Beheer Het Steunpunt Industrieel 

Wetenschappelijk Erfgoed vzw (SIWE) organiseert op vrijdag 7 oktober 

2011 de studiedag 'Behoud en Beheer. Een beleid voor ons industrieel 

erfgoed' in het Museum voor de Oudere Technieken te Grimbergen. 

Sprekers uit verschillende sectoren kaarten de nood aan een doordacht 

collectiebehoud en –beheer aan. Er zijn eveneens vraag- en 
debatmomenten gepland. http://www.siwe.be/activiteit.php?id=128 

 

Weetjes 

Kringloopexpo is een digitaal platform voor tweedehands 

tentoonstellingsmateriaal. Op deze website kan u zowel tweedehands 

tentoonstellingsmateriaal aanbieden als huren of kopen. De werking  wil de 

ecologische voetafdruk van de cultuursector beperken door hergebruik en 

modulaire opbouw te stimuleren. U kan hier sokkels, stolpen, vitrinekasten, 

audiovisueel materiaal, belichting,… vinden. www.kringloopexpo.be 

 

Oproepen 

Zoekt u iets of iemand? Biedt u iets aan? Houdt het verband met erfgoed? Al uw erfgoedoproepen kunnen hier 

gepubliceerd worden. Stuur een mailtje naar karen.vanbuggenhout@dilbeek.be 

Museum van het Belgisch Trekpaard Het Museum van het 

Belgisch Trekpaard krijgt een grondige opfrisbeurt en zal in de 

toekomst evolueren naar een grootschalig ‘belevingscentrum’. 

Het museum heropent in april 2012 met vaste openingsuren 

op zaterdag. Hiertoe zoekt het museum geïnteresseerden die 

af en toe een zaterdag willen vrijmaken om deel uit te maken van deze regionale trots. Het museum 

zoekt vrijwilligers die de bezoekers willen ontvangen aan de balie en een oogje in het zeil kunnen 

houden. Interesse? U kan meer concrete informatie verkrijgen op het infomoment op zaterdag 22 

oktober om 15u in het museum in Vollezele. (oudstrijdersplein - meer info: voorzitter Hilde Van 

Dixhoorn, 055 60 32 98) 

www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be 

 

Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei – Karen Van Buggenhout en Koen Demarsin – Molenstraat 102 – 1700 

Dilbeek – karen.vanbuggenhout@dilbeek.be – koen.demarsin@dilbeek.be 
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