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Nieuwsbrief FEBRUARI 

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: 

 

Erfgoednieuws van de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei  

22 april Erfgoeddag Het is weer zo ver! Erfgoeddag komt er aan! In 9 

gemeenten van de regio worden tal van activiteiten rond het thema ‘Helden’ voor 

jullie georganiseerd. Het Pajottenland en de Zennevallei zijn heel wat helden rijk: 

van lokale helden tot helden met (inter)nationale faam, van oorlogshelden tot 

ouders van grote gezinnen, helden van vroeger en helden van nu. Zet je beste 

heldenbeentje voor en neem je fiets om via fietsroutes diverse activiteiten in de 

regio te ontdekken. Kinderen kunnen in elke gemeente heldenmedailles 

verdienen. Er gaan erfgoedactiviteiten door in Gaasbeek, Gooik, Strijtem, 

Vollezele, Herne, Halle, Linkebeek Wambeek en Ternat. Meer informatie over alle 

activiteiten op www.erfgoeddag.be of in de brochure ‘Erfgoeddag in Pajottenland 

& Zennevallei’ (vanaf 20 maart in alle gemeenten). 

www.erfgoeddag.be 

 

Reuzenstoet en reuzenfeest Wist je dat er in onze regio Pajottenland & Zennevallei 

heel wat reuzen zijn? Deze reuzen nemen vaak een vooraanstaande rol op: ze worden 

ingeschreven in het bevolkingsregister en zijn vaak dé held van de gemeente. 

Gigantische poppen uit de hele regio, hun gevolg en fanfares verzamelen op Erfgoeddag, 

zondag 22 april, in Linkebeek voor een reuzenstoet. Je kan ook genieten van een 

reuzenexpo, volksspelen, muziek, allerlei workshops voor kinderen, springkastelen, eet- 

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

22 april Erfgoeddag Cursus genealogie 

Reuzenstoet en reuzenfeest Workshop ‘100 jaar Grote Oorlog’ 

Project Terug in de MobiliTIJD Infomoment Provinciaal Erfgoeddepotbeleid 

2. Erfgoed in de regio – P2 Workshop sociale media in Pepingen 

Carnaval Halle Vlaamse Dialectendag 

Nacht van de Geschiedenis 5. Oproepen – P5

Open Wandeling Linkebeek Nieuwe heemkring in Bever 

Installatie informatieve borden Pepingen Materiaal over Conscience gezocht 

Paasaffiche Sint Veroonsmars Verkoop boeken VVF 

Lezing Vondelingen Familiekunde Vacature Held 

Jaarfilm 2008 Lenniks Archief Vacature Kasteel van Gaasbeek 

mailto:karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
http://www.erfgoeddag.be/
http://www.erfgoeddag.be/


2 
 

en drankgelegenheid… Kortom, een feest reuzen waardig! (stoet om 14u– reuzenfeest van 12u tot 

17u in GC de Moelie) Dit evenement wordt georganiseerd door GC de Moelie en Erfgoedcel 

Pajottenland & Zennevallei. 

 

www.erfgoeddag.be 

Project Terug in de MobiliTIJD De erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei wil samen 

met lokale organisaties het verhaal van vervoer en transport in onze regio uitspitten en 

het thema volop laten leven in de 16 gemeenten van de regio. Daarom starten we met 

het project ‘Terug in de mobiliTIJD’. De erfgoedcel wil verenigingen en organisaties 

financieel, promotioneel en logistiek ondersteunen bij de organisatie van 

erfgoedactiviteiten en –projecten rond het thema vervoer. Iedereen kan een expo, 

publicatie, lezing of andere activiteit op poten zetten: hoe, wat, waar en wanneer 

bepaal je zelf. De erfgoedcel zal eveneens een expo opbouwen over de geschiedenis 

van vervoer in onze regio en dit in een historisch lijnbus. Deze rijdende expo, ‘Nostalbus’ genaamd, 

kan zo in de hele regio bezocht worden. Ook Toerisme Pajottenland & Zennevallei stapt mee in het 

project, de toeristische HotspotPajot-brochure zal dan ook in het teken van mobiliteit staan! Op 

zondag 15 april vindt het openingsevenement plaats in GC het Koetshuis in Roosdaal. Iedereen is 

welkom om tussen 14u en 17u de Nostalbus te openen, de brochure te bekijken en zich in vervoering 

te laten brengen door tal van mobiliteitsactiviteiten. 

https://sites.google.com/site/erfgoedconvenantregiopz/Home/terugindemobilitijd 

Erfgoed in de regio P&Z 
 

Carnaval Halle Toen zelfstandige handelaars en ondernemers in 1905 beslisten 

een carnavalsfeest in Halle te organiseren, werd Halattraction geboren. Doel was 

de lokale economie te ondersteunen maar ondertussen is de opzet veel ruimer 

geworden. Van zaterdag 17 maart tot maandag 19 maart belooft het Halse 

carnaval weer een onvergetelijk feest te worden. Met tradities als de deuvelstoet, 

Prins Carnaval, het aankleden van de kleine Vaantjesboer, de kaarsofferande in de basiliek, de 

lichtstoet, de krottenworp, het vuurwerk en de verbranding van Carnaval staat er een druk 

programma te wachten. Erfgoed beleven, het kan een feest zijn! 

www.carnavalhalle.be 

Nacht van de Geschiedenis Op dinsdag 20 maart 2012 vindt de tiende Nacht van 

de Geschiedenis plaats, niet toevallig is het thema 'Drank(en)'. Zo'n 220 

Davidsfonds afdelingen en honderden erfgoedvrijwilligers programmeren voor de 

tiende Nacht van de Geschiedenis hun creatiefste en meest verrassende 

geschiedenisactiviteit rond het thema 'Drank(en)'. Ook in onze regio wordt actief 

meegewerkt aan dit evenement. In Buizingen bezoek je brouwerij den Herberg, het 

Pajots vertellerscollectief vertelt je een aantal bierverhalen. Naar Itterbeek moet je 

voor een lezing van Yves Panneels waarna je brouwerij Timmermans kan bezoeken. 

In een dorpscafeetje in Sint-Pieters-Leeuw beleef je een geheimzinnige avond met 

volksverhalen over tovenaars en heksen. In Wambeek kan je zowel een lezing als een bierdegustatie 

meemaken, zing ook gerust mee met de drinkliederen van Walter Evenepoel! In Alsemberg ontdek je 

in een tentoonstelling alles over Lambiekbieren en hun geschiedenis, er kan ook een streekbiertje 

geproefd worden. Het volledige programma vind je op de Davidsfonds-website! 

 

http://www.davidsfonds.be/activity/national/detail.phtml?id=18252 

http://www.erfgoeddag.be/
https://sites.google.com/site/erfgoedconvenantregiopz/Home/terugindemobilitijd
http://www.carnavalhalle.be/
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Open Wandeling Alsemberg Trek je wandelschoenen aan! De streekgidsen 

van Zuid-Westbrabant organiseren iedere 3de zondag van de maand een Open 

Wandeling. Op 18 maart vindt deze wandeling plaats in Alsemberg en kom je 

meer te weten over ‘het lievelingsoord van de vorsten’ Vertrek om 14u30 aan 

de OLV. Kerk in Alsemberg. 

 

Installatie informatieve borden in Pepingen Pepingen is trots op haar 

onroerend erfgoed: beschermde kerken, vierkantshoeven, kapelletjes en unieke 

dorpsgezichten. Dit patrimonium bevat een schat aan informatie over haar 

verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag. Daarom besloten het 

gemeentebestuur en de Erfgoedwerkgroep bij 10 historische Pepingse gebouwen 

een informatief bord te plaatsen. De borden zetten de lezer aan tot een bezoek aan 

het monument zelf. Ze vermelden anekdotes die de interesse voor de plaatselijke 

historische/folkloristische evenementen zoals de Drogo-ommegang te Bellingen, de Paardenprocesisie 

te Elingen… opwekken. Om de borden in te huldigen is er een plechtig installatiemoment voorzien op 

zaterdag 24 maart. Alle geïnteresseerden zijn welkom om 11.00 uur aan de Sint-Martinuskerk te 

Pepingen, gevolgd door een receptie in de raadzaal van het gemeentehuis.  

www.pepingen.be 

Paasaffiche Sint Veroonsmars De nieuwe paasaffiche van de Sint-Veroonsmars wordt 

voorgesteld op vrijdag 9 maart 2012, in de zaal “De Kring” te Lembeek. Iedereen is 

welkom op het avondvullend programma onder het motto: “25 jaar Possaffich diel 2 

Whaauhw”. Muziek, toneel en dans is zoals altijd van de partij in een typische ‘Lembeekse 

opperbeste en gemoedelijke sfeer’. De jaarlijkse Sint-Veroonsmars gaat door op 

paasmaandag 9 april en dinsdag 10 april. In deze processie worden heel wat relikwieën 

met betrekking tot Sint-Veroon in Lembeek rondgedragen. 

www.parochielembeek.be 

 

Lezing Vondelingen Familiekunde Op 14 maart 2012 organiseert de afdeling 

Dilbeek van Familiekunde een lezing over vondelingen. Claude Gekiere, voorzitter 

van FV regio Deinze vertelt je hoe het te vondeling leggen van een kind schering 

en inslag was in vorige eeuwen. Onmacht, armoede of het ontvluchten van de 

schande van het ongehuwde moederschap lagen aan de basis hiervan. De lezing 

gaat door in het ontmoetingscentrum Westrand in Dilbeek, toegang is gratis voor 

FV-leden en 1 euro voor niet-leden. 

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

 

Jaarfilm 2008 Lenniks Archief Het Lenniks Archief nodigt iedereen uit op de 

voorstelling ‘Jaarfilm 2008’, in deze film wordt teruggeblikt op het wel en wee 

in de Lennikse gemeenten tijdens het jaar 2008.De voorstelling gaat door op 

zaterdag 31 maart om 19.30u in de Jongensschool te St-Martens-Lennik 

(Schapenstraat, achter de bibliotheek). Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jan in de 

schoenmakerij. 

 

 

http://www.pepingen.be/
http://www.parochielembeek.be/
http://sites.google.com/site/vvfdilbeek/aktiviteiten
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Nieuws voor erfgoedwerkers 

Cursus genealogie Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe 

leefden ze? De zoektocht naar je eigen roots is fascinerend en leerrijk. Tijdens 

deze cursus krijg je de kans om de wereld van de familiekunde (de 

genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen 

stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen. Je leest 

oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen onderzoek. Op het einde van 

de cursus wordt een bezoek gebracht aan het Algemeen Rijksarchief in 

Leuven. De cursus wordt georganiseerd door Arch’educ  (Volkshogeschool Halle-Vilvoorde vzw) in 

samenwerking met FV regio Dilbeek en de gemeente Pepingen en bestaat uit 6 sessies (dinsdag 6, 

13, 20, 27 maart en 17 april 2012 van 20u00 tot 22u00 en zaterdag 21 april 2012 van 09u30 tot 

12u00) en kost 45 euro. Inschrijven kan via info@archeduc.be of 02 454 54 01 

www.archeduc.be 

 

Workshop ‘100 jaar Grote Oorlog’ Van 2014 tot 2018 wordt de eerste 

Wereldoorlog onder het thema ‘100 jaar Grote Oorlog’ herdacht. Ben jij op zoek 

naar een gepaste insteek om Wereldoorlog I in jouw gemeente onder de 

aandacht te brengen? In deze workshop worden inspiratie, ideeën en praktische 

tips aangereikt voor een hedendaagse, maar respectvolle omgang met het 

thema ‘100 jaar Groote Oorlog’. Enerzijds wordt stilgestaan bij actuele 

tendensen in het historisch onderzoek naar Wereldoorlog I. De nadruk ligt op 

het dagelijks leven in bezet gebied. Anderzijds wordt besproken hoe je het thema van de Eerste 

Wereldoorlog kunt overbrengen naar verschillende doelgroepen. Voorbeelden, aandachtspunten en 

mogelijke partners worden voorgelegd. Deelnemers kunnen eigen ideeën en plannen voorstellen en 

vragen stellen aan specialisten. De workshop wordt in elke provincie georganiseerd en zal op 

donderdag 3 mei van 13u tot 16u doorgaan in het provinciehuis in Leuven. 

 

http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=500 
 

 

 

Infomoment Provinciaal Erfgoeddepotbeleid De uitbouw van een 

regionaal erfgoeddepotbeleid behoort sinds 2009 tot de taak van de provincie 

Vlaams-Brabant. In 2010 werd gestart met een uitgebreid onderzoek. In 2011 

werd in Tienen een archeologisch depot en depot voor religieus textiel 

geopend en werd het erfgoedteam met 2 nieuwe depotconsulenten versterkt. 

Vanaf dit jaar kan het depotbeleid dus op volle toeren beginnen draaien. De 

provincie Vlaams-Brabant wil in een infomoment op zaterdag 24 maart graag haar plannen uit de 

doeken doen. In een aantal workshops kom je meer te weten over erfgoedplus.be, bewaren van 

religieus textiel en het verpakken van archeologische vondsten. Je kan eveneens een bezoek brengen 

aan de erfgoedsite in Tienen. Het infomoment gaat door van 10u tot 13u00 in CC De Kruisboog in 

Tienen (Sint-Jorisplein) en is volledig gratis. Inschrijven kan via de website. 

 

www.vlaamsbrabant.be/infomomentdepotbeleid 

 

 

Workshop sociale media in Pepingen Ben je benieuwd hoe je je erfgoedactiviteit extra kan 

promoten via een blog, Facebook of Twitter, maar heb je nog wat hulp nodig om je eerste stapjes te 

mailto:info@archeduc.be
http://www.archeduc.be/
http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=500
http://www.vlaamsbrabant.be/infomomentdepotbeleid
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zetten? Dan is deze workshop ‘Get Started Aan de slag met sociale media’ wellicht 

iets voor jou! Deze workshop is in de eerste plaats gericht op lokale organisatoren 

van erfgoedactiviteiten in het kader van Erfgoeddag, Open Monumentendag, De 

Nacht van de Geschiedenis of de eigen werking en zal voornamelijk focussen op 

de praktische organisatie, uitwerking en promotie van activiteiten en 

evenementen. Na een korte inleiding ga je meteen zelf aan de slag op de 

computer. Je leert hoe je een eenvoudige blog aanmaakt, je zet een 

aantrekkelijke ‘fan-pagina’ op voor je vereniging op facebook, je maakt kennis 

met Twitter. De workshop is bedoeld voor beginners, je moet wel reeds met de 

computer en het internet om kunnen. De cursus gaat door op woensdag 21 maart 

2012 in bibliotheek Pepingen, Trapstraat 4, 1674 Bellingen (Pepingen). Deelname is gratis, 

inschrijven kan via tijl.vereenooghe@heemkunde-vlaanderen.be 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=7605 

 

Vlaamse Dialectendag Op 17 maart 2012 gaat de vierde Vlaamse 

Dialectendag door in Aalter. Dit evenement is een tweejaarlijkse 

ontmoetingsdag voor dialectverenigingen en dialectliefhebbers. Je kan 

er diverse workshops volgen; je leert een dialectenwoordenboek te 

maken, krijgt een inleiding in fonetica en fonologie of je leert te 

rappen in het dialect. De dialectendag wordt georganiseerd door 

Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. Deze vereniging wil de 

samenwerking tussen de diverse dialectverenigingen en het contact tussen dialectliefhebbers 

bevorderen en hun de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten. 

www.variaties.be 

 

Oproepen 

Nieuwe heemkring in Bever Werner Godfroid, voorzitter van de Beverse 

cultuurraad, ontdekte onlangs een handgeschreven en onuitgegeven exemplaar van 

‘La danse à Biévène au XVIIIième siècle’ van de hand van Dominique Delvin (1862-

1938), een vroegere inwoner van de gemeente. Merkwaardig is de inleiding van de 

auteur: “Aan diegenen die zeggen dat er in Bever niets is, wil ik bewijzen dat er in 

tegendeel veel is. Het ontbreekt mij echter aan financiële middelen om verder nog 

historische publicaties uit te geven, een werk waar ik dertig jaar geleden begon”. 

Deze boodschap greep Werner aan en hij wil nu werk maken van het opzetten van een plaatselijke 

heemkundige kring en zo de draad van Dominique Delvin terug op te pakken. Belangstellenden om 

toe te treden tot de nieuwe kring kunnen contact opnemen met de initiatiefnemer via 

werner.godfroid@skynet.be of via T: 0475/36 22 18. 

 

Materiaal over Conscience gezocht Het Zuidwestbrabants Museum bereidt een 

publicatie en tentoonstelling voor over Hendrik Consciences verblijf in Halle in de zomer 

van 1881. Ook de herdenkingen in Halle van 1912 en 1932 komen aan bod, net als het 

sociale en culturele leven rond de herberg van ‘Lamme Gisj’ van 1881 tot nu. Heeft u 

foto’s, boeken of artikels van/over Conscience of weet u iets meer over Coscience? 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/tijl.vereenooghe@heemkunde-vlaanderen.be
http://www.heemkunde-vlaanderen.be/?p=7605
http://www.variaties.be/
mailto:werner.godfroid@skynet.be?subject=Gelezen%20op%20www.editiepajot.com
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Neem dan contact op met Peter François: museum@halle.be, T: 0499/335151, Kardinaal 

Cardijnstraat 7, 1500 Halle.  

www.halle.be 
 

Verkoop boeken VVF De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde verkoopt de 

dubbele boeken uit haar bibliotheek. Wie interesse heeft, kan contact opnemen 

met André Janssens (diljan@skynet.be). De boeken zijn te koop voor prijzen tussen 

0,50 euro en 10 euro en behandelen onderwerpen als genealogie, geschiedenis en 

oudheidkunde. 

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

 

Vacature Held Erfgoeddag 2012 staat in het teken van helden. Naast 

persoonlijke helden in onze nabije omgeving lanceert Hollywood elke week 

een nieuwe held. Wat zeggen deze helden over ons en onze maatschappij? 

Wat betekent het om iemand op een voetstuk te zetten? Welke motivatie zit 

daarachter? We gaan op onderzoek uit! Stuur tussen 1 februari en 31 maart 

2012 een foto, tekening of filmpje over uw held of heldin in, vergezeld van 

een kort tekstje waarin u uw keuze uiteenzet. Inzendingen worden 

verzameld op www.deburen.eu. De jury kiest de strafste, verrassendste en 

creatiefste inzendingen. Er is een geldprijs van 200 euro en een reeks 

boekenpakketten te winnen! 

www.erfgoeddag.be 

 

Vacature Kasteel van Gaasbeek Het Kasteel van Gaasbeek is op 

zoek naar een suppoost- en onderhoudsmedewerker. Heb je 

belangstelling voor cultureel erfgoed en kunst en heb je enige 

talenkennis? Dan is deze job misschien iets voor jou! Het Kasteel 

van Gaasbeek is gedurende zeven maanden van het jaar open voor 

het publiek, dan ligt de hoofdtaak van de functie op de taken als 

suppoost (toezicht collectie/interieur, onthaal bezoekers, …). Tijdens 

de winterperiode dienen er uiteenlopende onderhoudswerken en andere taken uitgevoerd te worden. 

Solliciteren kan tot 29 februari via sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. 

 

www.kasteelvangaasbeek.be 

 
 

 

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:museum@halle.be
http://www.halle.be/
mailto:diljan@skynet.be
http://sites.google.com/site/vvfdilbeek/
http://www.deburen.eu/
mailto:sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
http://www.kasteelvangaasbeek.be/
mailto:karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
mailto:karen.vanbuggenhout@dilbeek.be

