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Nieuwsbrief OKTOBER 

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. 
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Lezing De Gilden Werkgroep Erfgoed Roosdaal  
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Erfgoednieuws van de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei 

Eindejaarsdrink. Op 9 december 2011 organiseert de erfgoedcel P&Z 

haar eindejaarsdrink ‘Stationsbuffet’. Laat u in vervoering brengen door 

muziek, verhalen, hapjes en de prachtige locatie van de Tramsite 

Schepdaal. U krijgt de kans om een aantal erfgoedverenigingen uit de 

regio beter te leren kennen op een heuse erfgoedmarkt en de erfgoedcel 

stelt haar actieplan van 2012 voor. Erfgoedverenigingen, erfgoedwerkers, -

zorgers en -vrijwilligers, gemeenteambtenaren, burgemeesters en 

schepenen, erfgoedgeïnteresseerden, kortom iedereen met enthousiasme voor erfgoed is welkom. 

Afspraak om 19u30 stipt! Markeer 9 december alvast in uw agenda, de uitnodigingen worden 

binnenkort verstuurd. Wilt u graag een stand op de erfgoedmarkt met uw vereniging? Contacteer ons 

voor meer informatie! Tramsite Schepdaal: Ninoofsesteenweg 955, Dilbeek. 

 

Sleeping Beauties breken uit … in de regio Pajottenland & Zennevallei Check 

de Sleeping Beauties breken UIT-databank en ontdek welke voorstellingen, lezingen, 

workshops en voorleesmomenten je nog tot 13 november kan beleven. Dankzij Stuur 

je Sleeping Beauties de wereld in kan je zelf creatief aan de slag gaan met het 

thema. Tientallen teksten, gedichten en foto’s werden reeds ingezonden. Ivo Van 

Strijtem creëert een unieke Sleeping Beauty op de blog. 

mailto:karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
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www.uitinvlaamsbrabant.be/sleepingbeauties - www.sleepingbeautiesbrekenuit.blogspot.com – facebookpagina 

Sleeping Beauties breken uit… 

 

Erfgoeddag Helden! Op 22 april 2012 vindt een nieuwe editie van Erfgoeddag 

plaats, het thema is dit jaar 'Helden'. Inschrijven is nog mogelijk 

tot zondag 11 december 2011. Ga dus snel aan de slag en bekijk welke held uit 

het Pajotteland en de Zennevallei jij in de kijker wil zetten! Heb je vragen over 

erfgoeddag? Contacteer dan gerust de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei. 

Inschrijven kan op www.erfgoeddag.be/inschrijving. Opgelet, je moet eerst een 

login en passwoord aanvragen! Welke informatie je nodig hebt voor je 

inschrijving, ontdek je hier: 

http://erfgoeddag.faronet.be/sites/default/files/overzichtsfiche_inschrijvingssite_v2.pdf 

erfgoeddag.faronet.be 

 

Erfgoed in de regio P&Z 

 

Vrijwilligersbeurs 2011 is het jaar van de vrijwilliger, daarom organiseert de gemeente 

Ternat op zondag 20 november 2011 een vrijwilligersbeurs. De beurs vindt plaats in CC 

De Ploter en heeft als doel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met betrekking 

tot vrijwilligers. Er worden eveneens workshops, ervaringsuitwisselingen en voordrachten 

aangeboden. Ternatse vrijwilligers worden die dag in de bloemetjes gezet. Wil je graag 

vrijwilligerswerk doen, wil je zicht krijgen op wat de mogelijkheden zijn en welke 

verenigingen op zoek zijn? Ga dan zeker eens een kijkje nemen op deze beurs 

 

Lezing ‘De Gilden’ Op 3 november organiseert de heemkring 

van Liedekerke de lezing ‘De Gilden, minder middeleeuws dan je 

denkt’. Siert Bronselaer behandelt in deze voordracht de 

opkomst, bloei en het verval van de gilden, met een uitstapje 

naar de "moderne tijden". De lezing gaat door op donderdag 3 

november in het medialokaal van GC Warande om 19.30 uur en 
is vrij toegankelijk. 

http://www.liedekerke.be//content/content/record.php?ID=2105&s_navID=665 

 

Dorpsverkenning Vlezenbeek Op zondag 6 november 

organiseert de Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw een 

dorpsverkenning langs kleine en middelgrote oude hoeven in 

Vlezenbeek. Tijdens deze dorpswandeling ga je op zoek naar 

overblijfselen van de leefwijze van onze voorouders: waar ze 

gingen wonen, hoe ze hun huis op- en inrichtten,… Er wordt een 

oude hoeve bezocht met bijhorende huisjes van meiden en 

knechten, een vrijwel intacte broodbakoven, een authentieke schuur in vakwerkbouw, … 

Afspraak om 14u op het gemeenteplein in Vlezenbeek, deelname kost € 1,00 (leden) 

€ 2,00 (niet–leden). Voor meer informatie contacteer Jan Quinart: 

02/569.17.52  jan.quinart@telenet.be. 

http://www.uitinvlaamsbrabant.be/sleepingbeauties
http://www.erfgoeddag.be/inschrijving
http://erfgoeddag.faronet.be/sites/default/files/overzichtsfiche_inschrijvingssite_v2.pdf
http://www.liedekerke.be/content/content/record.php?ID=2105&s_navID=665
mailto:jan.quinart@telenet.be?subject=Gelezen%20op%20www.editiepajot.com
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http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=511 

 

Nieuws voor erfgoedwerkers 

De Nacht van de Geschiedenis. De Nacht van de Geschiedenis, één van de 

meest succesvolle Davidsfondsevenementen, wordt in 2012 voor de tiende keer 

georganiseerd. Heemkringen en erfgoedorganisaties kunnen deelnemen door een 

lezing, tentoonstelling of andere activiteit rond het thema op poten te zetten. Zeer 

toepasselijk werd voor deze jubileumeditie voor het thema ‘drank’ gekozen. Denk 

aan de lokale brouwers en hun geschiedenis, of aan het verleden van de 

jeneverstokerij in de buurt. Of heb je al gedacht aan een koffiebranderij of een 

zuivelbedrijf? Inschrijven kan tot 18 november 2011 via 

evenementen@davidsfonds.be 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6264 

 

Heemkunde Actueel Op zaterdag 19 november 2011 organiseert Heemkunde 

Vlaanderen de studiedag ‘Heemkunde Actueel’. Deze studiedag zal focussen op de 

hedendaagse invulling van heemkunde. Door middel van een kritische reflectie over 

heemkunde en wat dit vandaag inhoudt, wil de studiedag nieuwe impulsen geven 

aan heemkringen en heemkundigen. Tijdens de studiedag wil Heemkunde 

Vlaanderen samen reflecteren en discussiëren over een aantal prangende vragen. 

Welke nieuwe methodes en invalshoeken kunnen ervoor zorgen dat heemkunde 

actueel blijft? Hoe kunnen we heemkunde op een aantrekkelijke manier tot bij het 

grote publiek brengen? Hoe zorgen we ervoor dat de studie van en de zorg voor ons 

lokaal erfgoed ook in de toekomst wordt verdergezet? De studiedag zal plaatsvinden in Gent. Meer 

details over het programma worden later bekendgemaakt. 

www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6445 

 

Genealogische dag Wie graag zelf aan de slag wil met stambomen, 

genealogie en familiegeschiedenis, kan terecht op zaterdag 19 november op de 

Genealogische dag van het Rijksarchief in Anderlecht. Vertegenwoordigers van 

verschillende genealogische en historische verenigingen zijn aanwezig met 

stands en kunnen antwoorden op uw vragen. Vrijwilligers en archivarissen 

staan klaar om u wegwijs te maken in de wereld van de burgerlijke stand, de 

parochieregisters en andere archiefbestanden. De microfilmcollectie en digitale 

leeszaal zijn gratis toegankelijk. Tegelijk worden enkele lezingen gegeven over 

verschillende aspecten van de genealogie. 

www.faronet.be/kalender/genealogische-dag 

 

Brabantse Archivarissendag Erfgoedsite Tienen en Het Markiezenhof Historisch 

Centrum nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Brabantse Archivarissendag 

2011. Deze gaat door op 25 november met het thema ‘Erfgoedinstellingen onder een 

dak; verbroedering of verloedering?’ in Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. 
Inschrijven kan tot 10 november via onderstaande link. 

http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=511
mailto:evenementen@davidsfonds.be
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=6445
http://www.faronet.be/kalender/genealogische-dag
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www.faronet.be/kalender/brabantse-archivarissendag-1 

 

Weetjes  
 

Rond de Rokken van de Reus De reuzencultuur in Vlaanderen is 

springlevend. Vandaag de dag telt ons land niet alleen heel wat reuzen, ook de 

vrijwilligers die zich over deze poppen ontfermen en de gebruiken die zij in 

stand houden, zijn bijzonder talrijk. Dit wil Volkskunde Vlaanderen onder de 

aandacht brengen met het initiatief ‘Rond de Rokken van de Reus’. Op hun 

reuzensite kun je uitgebreid in het online reuzenregister grasduinen, je eigen 

verhalen en foto’s toevoegen of een reuzenfiche aanmaken. Voorts is er een 

meldpunt voor weetjes en oproepen. Een jaar geleden werd de koepelvereniging 

“Reuzen in Vlaanderen” opgericht op initiatief van Hallenaar Johan Vencken. De 

organisatie zet zich in om reuzencultuur te bevorderen en te promoten. Ook in 

onze regio zijn er heel wat reuzen te vinden: onder andere in Halle, Linkebeek, 

Sint-Genesius-Rode, Dilbeek, Drogenbos en Ternat zijn er één of meerdere 

exemplaren. 

www.feestelijkvlaanderen.be/kaartreus.php - www.reuzeninvlaanderen.be 

 

Nieuwe brochure over onderhoud funerair erfgoed van de 

Monumentenwacht Vlaanderen Begraafplaatsen hebben waardevolle 

betekenissen. Ze zijn een plek om de doden te begraven, met graftekens 

die de herinnering levendig houden. Veelal vormen ze ook een groene oase 

en een rustplaats – letterlijk en figuurlijk – in de bebouwde omgeving. 

Helaas wordt dit funeraire erfgoed meer en meer bedreigd. Deze 

onderhoudsbrochure omvat twee luiken. Het eerste behandelt de 

begraafplaatsen in hun geheel, de problemen op het terrein en hun 

onderhoud. Het tweede luik gaat concreet in op de schade, het onderhoud 
en het herstel van de graftekens. 

 http://www.monumentenwacht.be/publicaties/nieuw-onderhoud-van-funerair-erfgoed  

 

Oproepen 

Werkgroep Erfgoed Roosdaal zoekt enthousiastelingen In Roosdaal 

ligt er een rijke historische akker te wachten op ontginning. Een aantal 

mensen die vanuit verschillende disciplines bezig zijn met erfgoed, hebben 

de koppen bij mekaar gestoken om een werkgroep op te richten rond 

erfgoed. Men wil zich toeleggen op het registreren, archiveren en 

ontsluiten van alles wat er in Roosdaal aan erfgoed valt te realiseren. Hoe 

deze werkgroep er in werkelijkheid zal uitzien, wordt beslist door de 

mensen die zich achter dit project zullen scharen. Wie graag op een of 

andere manier, op toevallige of regelmatige basis aan dit project wil mee 

werken kan haar/zijn gegevens doorsturen naar karen.vanschuerbeeck@roosdaal.be . 

http://www.editiepajot.be/regios/8/articles/21152 

 

 

http://www.faronet.be/kalender/brabantse-archivarissendag-1
http://www.feestelijkvlaanderen.be/kaartreus.php
http://www.reuzeninvlaanderen.be/
mailto:karen.vanschuerbeeck@roosdaal.be?subject=Gelezen%20op%20www.editiepajot.com
http://www.editiepajot.be/regios/8/articles/21152
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Oproep Tramsite Schepdaal In 2012 viert de Tramsite een 

dubbel jubileum: 50 jaar museum en 125 jaar streekvervoer 

Brussel – Schepdaal. Ter gelegenheid van deze vieringen wil de 

tramsite Schepdaal een kleine tentoonstelling opzetten. Hiervoor is 

men dan ook op zoek naar foto’s, filmmateriaal, affiches, 

documenten en objecten die met deze thema’s verbonden zijn. De 

beschikbare informatie mag doorgemaild worden, indien mogelijk 

met een afbeelding, of enkel een beschrijving van een foto of 

fotoreeks. Wie veel materiaal heeft kan een afspraak  maken met de tramsite Schepdaal. 

Contact: wim.stuyvers@delijn.be – T: 02/ 569 16 14 

http://www.toekomstvooronsverleden.be/tramsite_schepdaal 

 

Oproep Pajotse Beleefcafés In het voorjaar van 2012 wordt 

in het Pajottenland en de Zennevallei een nieuw project boven 

de doopvont gehouden, de ‘Pajotse beleefcafés’. Het project 

maakt deel uit van de ‘regional branding’ voor het Pajottenland 

en de Zennevallei. Doel is om in cafés, tavernes en bistro’s in 

de 17 gemeenten streekverhalen te vertellen, liedjes over de 

streek te zingen, en muziek te brengen door individuele 

muzikanten of groepen uit de regio. Pajottenland+ is nu op 

zoek naar vertellers, zangers, muzikanten en muziekgroepen die willen meewerken aan deze 

beleefcafés. Meer informatie: contacteer jos.huwaert@pajottenland.be, T: 054 /500 245 of 

0474 / 719 059.   

http://www.editiepajot.com/regios/8/articles/21283 

 

Oproep vrijwilligers VVF Dilbeek De Vlaamse Vereniging voor 

Familiekunde, afdeling Dilbeek, is momenteel gestart met het 

inscannen van hun verzameling rouwbrieven. Zo wil de vereniging 

deze collectie toegankelijker maken. Het scannen verloopt vlot, 

elke ingescande rouwbrief krijgt automatisch een volgnummer. Dit 

nummer moet echter vervangen worden, door een specifieke 

naam, meer bepaald “Familienaam_1e letter 

voornaam_geboortedatum”. Hiervoor is de VVF dringend op zoek naar medewerkers. Je kan 

dit thuis doen telkens je 5 minuutjes hebt. Heb je zin om mee te werken of wil je graag meer 

informatie, neem dan contact op met Alfons Depester, coördinator van het project 

(alfons.depester@skynet.be). 

 

http://sites.google.com/site/vvfdilbeek/ 

 

 

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 

 

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

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

mailto:wim.stuyvers@delijn.be
http://www.toekomstvooronsverleden.be/tramsite_schepdaal
mailto:jos.huwaert@pajottenland.be?subject=Gelezen%20op%20www.editiepajot.com
http://www.editiepajot.com/regios/8/articles/21283
mailto:alfons.depester@skynet.be
http://sites.google.com/site/vvfdilbeek/
mailto:karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
mailto:karen.vanbuggenhout@dilbeek.be

