
Sleeping Beauties 
breken uit…

Van 9 september tot 13 november 2011 loopt 
in het Kasteel van Gaasbeek de tentoonstelling 
Sleeping Beauties. Niet enkel het kasteel verkeert 
tijdens die periode in dromenland. Maar liefst 11 
gemeentes uit de regio laten zich in hun activitei-
ten inspireren door slaap en dromen. 

Sleeping Beauties breken uit met lezingen, voor-
leesmomenten in de bibs, debat en workshops. In 
het reizende bed kan je je laten meevoeren door 
de mooiste verhalen. Kinderen van scholen uit de 
deelnemende gemeentes mogen hun eigen ster 
plaatsen aan de sterrenhemel in het kasteel. Ver-
der kan je komen kijken naar de nachtraven die het 
kasteel innemen, kan je je knuffel een nachtje op 
het kasteel laten doorbrengen of kan je je geschre-
ven of gefotografeerde sleeping beauties de wereld 
in sturen. Ontdek wat er nog meer te beleven valt 
op www.uitinvlaamsbrabant.be/sleepingbeauties
Marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be
www.kasteelvangaasbeek.be

Erfgoedcel Pajottenland 
& Zennevallei

Op 2 mei werd de erfgoedcel Pajottenland & Zen-
nevallei geboren als resultaat van een samenwer-
kingsverband tussen 16 gemeentes, vzw De Rand 
en provincie Vlaams-Brabant. De erfgoedcel zal 
werken aan een duurzaam erfgoedbeleid in de 
regio. We willen het aanwezige erfgoed opsporen, 
bewaren en zichtbaar maken. Hierbij gaat onze 
aandacht uit naar vrijwilligers, communicatie, on-
dersteuning, deelgenootschap, netwerk en proef-
tuin. We willen hier graag aan werken samen met 
de erfgoedsector, met de lokale en regionale bestu-
ren en met jou!

De erfgoedcel bestaat uit twee erfgoedcoördinato-
ren: Koen Demarsin en Karen Van Buggenhout en is 
gevestigd in ’t Castelhof in Sint-Martens-Bodegem.
karen.vanbuggenhout@dilbeek.be
koen.demarsin@dilbeek.be
www.cultuurregiopajot-zenne.be  
facebookpagina erfgoedcel Pajottenland &
Zennevallei

Gebiedsvisie

Naast lopende acties rond natuurbehoud en kleine 
landschapselementen zet het Regionaal Landschap 
Zenne, Zuun & Zoniën (RLZZZ) sterk in op gebieds-
gerichte projecten.
In 2003 werd voor de provincie Vlaams-Brabant 
het beschermde landschap van de Congoberg ge-
selecteerd voor de uitwerking van een beheerplan. 
Het RL stimuleert en sensibiliseert de bewoners en 
eigenaars d.m.v. gebiedsgerichte acties zodat de 
maatschappelijke betrokkenheid met de eigen leef-
omgeving vergroot.

Voor de vallei van de Groebegracht in Halle (PDPO) 
werken tal van partners samen om een gedragen 
landschapsvisie te ontwikkelen. Ook hier wordt sa-
mengewerkt met bewoners en eigenaars zodat een 
gevoel van ‘ownership’ tot het landschap ontstaat.
Congoberg: leen.vandeweghe@rlzzz.be - Groebe-
gracht: kim.ceusters@rlzzz.be – www.RLZZZ.be

Boekentrolley: de bib rolt naar je toe.

De boekentrolley rolt de bib naar de klas. Het suc-
cesvolle project van de bib van Halle , dat kant- en 
klare themapakketten in trolley aanbiedt  aan scho-
len  wordt uitgebreid tot alle bibliotheken van de 
regio Pajottenland & Zennevallei. Met de steun van 
de provincie zijn een 500-tal trolleys aangekocht. 

Elke trolley bevat een themacollectie die aansluit 
bij het leerplan van de kleuterklassen en 1e graad 
lagere school. De objecten zijn zorgvuldig geselec-
teerd in functie van “nastreven van leesplezier”.  
Leerkrachten kunnen zo werken aan leesbevor-
dering of vertellen over het leven van a tot z. Het 
streekgerichte samenwerkingsverband van biblio-
theken uit de regio zorgt voor de uitwerking van 
dit initiatief. Voor meer info kan je terecht bij de 
bibliotheek van je gemeente. 

Meer info over de praktische organisatie in Halle, 
vind je op www.bibliotheekhalle.be - christine.des-
camps@beersel.be

  De Opvoedingscarrousel: 
Opvoedingsondersteuning in het 
Pajottenland

De Opvoedingscarrousel is een organisatie van het 
Overleg Opvoedingsondersteuning Pajottenland. Op 
zeven informatieavonden kunnen ouders terecht 
voor specifi eke info over verschillende thema’s met 
betrekking tot opvoeden. Een greep uit de onder-
werpen: cyberpesten, communiceren met tieners, 
drugs en alcohol, huiswerkbegeleiding, ...

Door een samenwerking van zeven gemeenten in 
het Pajottenland kan er met de Opvoedingscar-
rousel voor een gespreid aanbod gezorgd worden. 
Hierdoor krijgen alle ouders de kans om deel te 
nemen aan een informatieavond.
ellen.ruys@archeduc.be
www.archeduc.be/opvoeding

Toerisme Pajottenland & 
Zennevallei Hotspot Pajot: 
Kleine kapelletjes en grote hoeves

Haal de uitgebreide brochure in één van de ge-
meenten van het Pajottenland & de Zennevallei 
en ontdek een andere kant van deze regio! Ga op 
zoek naar de mooiste kapelletjes of bezoek impo-
sante hoeves tijdens unieke opendeurdagen. Loop 
mee in processies of spring op de fi ets voor de 
zomerfi etszoektocht, ... de mogelijkheden zijn ein-
deloos! Ontdek ze snel! 30/03/2011 - 31/12/2011
pajottenland-zennevallei@halle.be - www.toeris-
mepajottenland.be

Themafi etslus: Langs vierkantshoe-
ven en kapellen

Beluister verhalen over vergeten gebruiken, oude 
devoties, hard labeur en bijgeloof. Bekijk oude post-
kaarten en foto’s en zet een stap terug in de tijd!
Op deze fi etstocht draait alles rond kapelletjes en 
grootse vierkantshoeven. Aan de hand van een au-
diogids met beeldscherm maak je kennis met het 
uitzonderlijke landschap en patrimonium van het 
Pajottenland. Klank en beeld maken van je fi ets-
tocht doorheen het glooiende landschap een sfeer-
volle totaalervaring. 
Vanaf 1 juli kan je de iPods huren en op een speci-
ale website beeldmateriaal en geluidsfragmenten 
downloaden. De fi etsthemalus doorheen Bever, 
Herne en Galmaarden is een unieke digitale en 
interactieve fi etstocht. werner.godfroid@archeduc.be 
www.archeduc.be/themafi etslus

  Weg van Klassiek

Van vrijdag 26 tot zondag 28 augustus neemt Weg 
van Klassiek! muziek- én natuurliefhebbers mee 
naar verrassende plekjes in het Pajottenland. Bin-
nen- en buitenlandse topmusici als Gavriel Lipkind, 
Yossif Ivanov en I Solisti del Vento brengen er muziek 
met een link naar de natuur. Kunstenaar Koenraad 
Tinel stelt zijn atelier open en Alexandra Cool opent 
de deuren van Villa Hellebosch. Het publiek wandelt 
van de ene magische plek naar de andere en gidsen 
vertellen over de streek en het landschap. 

Om het festival ‘Weg van Klassiek’ mogelijk te maken, 
sloegen een aantal partners de handen in elkaar: de 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, de Cultuur- 
en Gemeenschapscentra Vlabra‘ccent regio Pajotten-
land & Zennevallei, Kasteel van Gaasbeek, Rosario, 
vzw Servais en Regionaal Landschap Zenne, Zuun & 
Zoniën. Het festival kreeg de steun van de provincie 
Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap.
info@wegvanklassiek.be - www.wegvanklassiek.be

De Paddenbroek vzw : 
Centrum voor Natuur-, Milieu 
&- Plattelandseducatie 

Aan de voet van de Kesterheide in Gooik, langs de 
oude trambedding, ligt de hoeve van De Padden-
broek met een hoogstamboomgaard van een 200 
tal bomen, een poel, een ecologische moestuin, een 
bakoven, een bijenhal en zoveel meer…. In het 
educatief centrum wordt de klemtoon gelegd tus-
sen natuur en landbouw want het Pajots landschap 
is voor een groot stuk landbouwnatuur waarin we 
fruitbomen, hagen en vele kle’s terugvinden. 

De Paddenbroek ligt temidden van een landbouw-
gebied en tevens aan de poort van één van de 
mooiste natuur- en landschapsplekjes uit de regio: 
de Kesterheide. info@paddenbroek.be - www.pad-
denbroek.be

  Artiest geboekt

Haal de uitgebreide brochure in één van de ge-
meenten van het Pajottenland & de Zennevallei 
en ontdek een andere kant van deze regio! Ga op 
zoek naar de mooiste kapelletjes of bezoek impo-
sante hoeves tijdens unieke opendeurdagen. Loop 
mee in processies of spring op de fi ets voor de 
zomerfi etszoektocht, ... de mogelijkheden zijn ein-
deloos! Ontdek ze snel! 30/03/2011 - 31/12/2011
pajottenland-zennevallei@halle.be - www.toeris-
mepajottenland.be

Koesterburen:

Met de campagne ‘Je hebt meer buren dan je 
denkt’ wil de Provincie Vlaams-Brabant samen met 
haar inwoners werken aan biodiversiteit. Het Regi-
onaal Landschap is één van de sleutelpartners in 
deze biodiversiteitscampagne.

Met de groeiende aandacht voor biodiversiteit 
dichtbij huis is het de ambitie om dit thema in 
toenemende mate als een rode draad door alle 
projecten van het Regionaal Landschap te trekken. 
Ook opent dit thema nieuwe horizonten zoals het 
verdiepen van de relaties met gemeenten, (natuur)
verenigingen en buurten. Uitgangspunt is dat ie-
dereen kan helpen om het leefgebied van onze 
koesterburen in stand te houden, van bewustwor-
ding tot acties op het terrein.
koen.derijck@rlzzz.be - www.koesterburen.be

Groetjes uit het landschap!

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en 
Centrum Agrarische Geschiedenis maken de verbin-
ding tussen het Pajotten-landschap van vroeger, nu 
en morgen. Een beeldbank met oude landschaps-
foto’s inspireert tot landschapsplannen met boom-
gaarden, poelen, hagen… Ga zelf aan de slag in 
je tuin of buurt en word fi ere landschapsbouwer! 
Project met steun van Pajottenland+ en provincie 
Vlaams-Brabant.

Landschapsplannen en praktijkhandleiding: www.
RLZZZ.be/landschapsbouwer, Anneleen Vanderputten 
(Regionaal Landschap), anneleen.vanderputten@rlzzz.
be, 02 452 60 45. 

Beeldbank Pajottenland & Zennevallei en reizende 
tentoonstelling: www.groetjesuithetpajottenland.be, 
Sarah Luyten (Centrum Agrarische Geschiedenis),  
sarah.Luyten@cagnet.be, 016 32 35 26.
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