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ontdek

mijn plekje

Pajot Zenne in beeld
Ga je wel eens op stap in het 
prachtige Pajotten land & 
Zenne vallei, gewapend met 
een camera? Wil je meer dan je 
mooiste beelden enkel te delen 
via insta gram en face book? Dan 
ben jij de m/v/x die wij zoeken! 
Voor zie jouw foto’s van de 
hash tag #penzine en wie weet 
komt jouw foto wel terecht in 
het volgende nummer én win je 
een boeken pakket over de regio. 
Laat de foto graaf in jezelf los 
en breng land schap, erf goed, 
cultuur en toeristische trek
pleisters van onze regio in beeld. 

In het Provinciedomein Huizingen kun je sinds het begin van de 
lente wandelen langsheen het stiltepad. Het pad doet een aantal 
lieve lings plekjes aan van Lieven Decrick, medewerker natuur- en 
milieu educatie van het domein.

“Een stiltepad is geen gewoon wandelpad. Het nodigt je uit om stil te worden, 
te luisteren naar je ademhaling, het ruisen van de bomen en het fluiten van de 
vogels. We kunnen allemaal wel genieten van de stilte. In onze moderne tijd is er 
voortdurend lawaai en ik vrees dat stilte een schaars goed wordt …”, steekt Lieven 
van wal. Het pad, dat vooral langs de buitenkant van het domein loopt, werd uitgewerkt in 
samenwerking met Kom op Tegen Kanker. “Stilte en beweging hebben immers een helende 
werking”, vervolgt hij. Het pad is drie kilometer lang en passeert langs enkele natuurpareltjes. “Ik 
ben zelf veel bezig met natuur, dus uiteraard geniet ik volop van dit nieuwe wandelpad dat grotendeels 
door het bos loopt. De beekvallei, met zijn vele voorjaars bloeiers, kan me het meeste bekoren”, verklapt hij. 

Acht houten dieren
Het uitgestippelde pad is zeer gevarieerd en zet ook in op bele
ving. Acht houten dieren van de hand van beeldhouwer Koen 
Vandewalle maken hun opwachting aan de stopplaatsen. Het 
konijn, de eendjes, het hert, het vliegend hert, de eekhoorn, de 
ransuil, de buizerd en de ree heten je welkom. Of hij een voorkeur 
heeft? “Ik vind ze allemaal wel geslaagd, maar als ik zou moeten 
kiezen, dan ga ik voor het hert en de ransuil. Ook al omdat ze op 
fantastische plaatsen staan.” 

De stopplaatsen zijn telkens voorzien van een infobord dat de 
menselijke kenmerken van de dieren beschrijft. “Dit kan inspi
rerend werken om over jezelf na te denken en er misschien ook 
kracht uit te putten”, gaat Lieven verder.

Geborgen in een nest 
Samen met vzw FERM voorziet de provincie ook een troostplek op 
de route. Deze plek is ingericht als een nest, gemaakt met sprokkel
hout uit het bos. Je kan er ook een boodschap schrijven op een hou
ten schijfje dat je dan in een van de gedachtentakken kan hangen.

Breng een bezoekje via TriPZ
Het provinciedomein is een van de TriPZplaatsen voor scholen. 
TriPZ staat voor Tripjes maken in Pajottenland & Zennevallei. “Dit 
initiatief brengt heel wat scholen naar hier en het is een meer
waarde voor ons om samen te werken met andere plaatsen in 
de regio die hun deuren opstellen voor scholen”, besluit Lieven. 

Benieuwd naar alle plaatsen? Neem dan een kijkje op  
www.tripzmetdeklas.be.

Sam Hanot #17bruggen

Leo Van Vreckem #wolkenhemel

“Op dit stiltepad kun 
je al wandelend je 

gedachten verzetten”
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Ssssst … we willen je iets vertellen. Dit PenZine staat volledig in het teken van stilte 
& gezondheid. Wist je trouwens dat er jaarlijks in het najaar een dag gedoopt wordt 
tot Dag van de Stilte? Het is een campagne die de waarde van vertragen, verstillen en 
kwaliteitsvolle aandacht in Vlaanderen, Brussel en Nederland maatschappelijk aan de 
orde stelt. Gelukkig vinden we nog stilte in het Pajottenland & de Zennevallei. 

Je hebt het afgelopen jaar ongetwijfeld heel wat mogen vertoeven in de natuur en de stilte kunnen beleven. Goed, want natuur en 
gezondheid gaan hand in hand. Natuur brengt rust in je hoofd, geeft je energie en zorgt ervoor dat je je beter in je vel voelt. Contact met 
natuur versterkt het immuunsysteem, maakt ons weerbaarder tegen ziektes, verhoogt de pijndrempel en versnelt genezing. Bovendien 
is de natuur prikkelarm. Stilte regeert er op heel wat plaatsen. Hol er dus niet in ijltempo doorheen, maar vertraag … Geniet van de stilte 
en kijk om je heen. Want een landschap observeren lijkt misschien simpel, maar er zitten meer lagen in dan je op het eerste gezicht denkt. 
Iedereen kan het landschap op zijn eigen manier lezen, met zijn eigen ervaringen en herinneringen als uitgangspunt. Ga je mee op zoek 
in ons PenZine naar rust, stilte en gezondheid? Begin alvast op het hoogste punt van de gemeente Galmaarden, de Bosberg, want daar 
bevindt zich het eerste erkende stiltegebied van Vlaanderen: DenderMark. Maar we geven je met plezier nog heel wat andere stille 
plaatsjes en natuurpareltjes mee. Geniet ervan! 

COLOFON
Redactie: Judith De Waele - Nikki Van de Wall - Hilke Arijs - 
Mieke Vercruijsse - Alwin Loeckx - Bart Claes (Wartaal) - 
Annelies Desmet – Johan Deknopper - Florine Verdonck.

Vormgeving en druk: ABC Drukkerij, Meerbeke.

www.pajot-zenne.be - www.pajottenland.be
www.westrand.be - www.cultuurregiopz.be
www.toerismevlaamsbrabant.be

PenZine verschijnt drie keer per jaar met oplage van 
17.000 exemplaren in de gemeenten: Affligem, Bever, 
Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, 
Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, 
Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat.

Verantwoordelijke uitgevers: Regionaal Landschap, 
Erfgoedcel, Onroerend Erfgoeddienst, Cultuurregio 
Pajottenland Zennevallei en Toerisme Vlaams-Brabant.

“Vroeger zorgde elke landbouwersfamilie 
ervoor dat er een kapelletje in de buurt was”

Lees meer pagina 6 

“Onze pluktuin werkt op het 
ritme van de natuur”
Lees meer pagina 30

“Opgroeien in meerdere culturen: 
een rijkdom én een zoektocht”

Lees meer pagina 28

Elham Mansoury 
Erfgoedambassadeur 

Bert en Mahecor
gepassioneerde boeren 

Paul Maesfra
voorzitter kerkraad 
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kort nieuws
UIT JOUW STREEK

Beleef de rijke geschiedenis 
van het kasteel van Beersel 
via de QR-audiotour
In en rond het kasteel bevinden zich verschillende panelen 
met afbeeldingen en taalgebonden QRcodes. Door de 
QRcodes te scannen, krijg je audiofragmenten te horen 
waarin de geschiedenis van het kasteel tot leven komt. De 
foto’s en prenten op de panelen zijn een visuele aanvulling op 
deze audiotour. Tip: Voor een optimale beleving raden we aan 
om je oortjes voor je smartphone mee te nemen.

Alle openingsuren vind je terug op www.visitbeersel.be. 
Reserveren via T 02 359 16 46 of kasteel@beersel.be.

Ravotten in het speelbos
De Molensite in Eizingen, een gehucht in de Halse deelge
meente Buizingen, krijgt er binnenkort een leuke plaats bij. 
Een ongerept stukje bos langsheen de site wordt namelijk 
omgetoverd tot een heus speelbos. Voor de ideetjes werd een 
beroep gedaan op de Hallenaren. Avontuurlijk spelen, op ont
dekking gaan, kampen bouwen, chillen … behoren weldra tot 
de mogelijkheden dankzij het ruime aanbod aan spelprikkels 
en natuurlijke materialen. Door het speelbos samen met de 
inwoners te realiseren worden speel en ontmoetingskansen 
gecreëerd en ontstaat er een betekenisvolle plek waar zorg 
voor gedragen wordt.

Meer info: www.zinderendezenne.be.

Extra leefgebied  
voor waterdraakjes
Tijdens de inventarisatieronde voor kamsalamanders van 
Regio naal Landschap Pajottenland & Zennevallei telden de 
medewerkers maar liefst 47 kamsalamanders in een poel in 
Zuid westPajottenland. Een heel mooi resultaat, maar deze 
waterdraakjes hebben nog steeds dringend nood aan extra 
leefgebied om op termijn te overleven. Ook jij kan hen helpen. 
Dit kan door de aanleg of herstel van een poel, een houtkant, 
een haag. Of word vrijwilliger bij het regionaal landschap om 
voortplantingspoelen op te volgen. 

Info: jonas@pajot-zenne.be. 

Inspiratie nodig voor een 
meer daagse fietstocht?
Volg dan eens een nieuwe Icoonfietsroute die de oude lange 
afstands fiets routes vervangen. Elke Icoon fiets route loopt 
langs knooppunten en haakt de mooiste stukjes van onze 
streek aan elkaar. Sinds kort kan je de bordjes van deze route 
spotten in heel Vlaanderen, elk met een eigen kleur en thema.

Op de Groene Gordelroute (126km) 
rond Brussel bijvoorbeeld, tref je 
de mooiste kastelen, authentieke 
brouwerijen en machtige panora
ma’s aan. De Heuvelroute (459 km), 
als onderdeel van EV5, komt vanuit 

WestVlaanderen en loopt via de 
klassiekers zoals de Kemmelberg, 
de Vlaamse Ardennen en de Muur 
van Geraardsbergen dwars door 
VlaamsBrabant richting Limburg. 

Smeer die kuiten dus maar en ontdek de negen routes op  
www.vlaanderenmetdefiets.be. 
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Kunsten wandel route LikART 
Light (11 km) 
Liedekerke heeft een sterke 
voedingsbodem voor kunst en 
dat merk je ook echt letterlijk 
op zijn bodem. Sinds 2017 zet 
het project LikART lokale kunst in de kijker. Doorheen de jaren 
verschenen er heel wat kunstige ingrepen op het grondgebied. 

De nieuwe kunstenwandelroute LikART Light van 11 km 
neemt je mee langs al deze kleurrijke locaties. En tijdens de 
periode 8 mei tot 31 augustus 2021 kan je ook nog een tien
tal extra tijdelijke ingrepen, gerealiseerd door verschillende 
klasgroepen van de Academie voor Beeldende en Audiovisu
ele Kunsten (ABAK), meepikken langs het parcours. 

Langs de route vind je ook enkele QRcodes waarachter een 
kort theaterintermezzo schuilt, dit in samenwerking met de 
Academie Muziek, Woord en Dans en de lokale toneelvereni
gingen. 

Voor families is er een verkorte, interactieve route van 5,5 km 
LikART Kids, met kunstige creatieve doeopdrachten via de 
App Actionbound.

Plaats jouw muziek- en podium-
erfgoed in de kijker! 
In 2021 zetten we het immaterieel erf goed van muziek 
en podium kunsten in Vlaan de ren op de kaart. Denk daar
bij aan muziek of dans stijlen, muziek culturen, prak tij ken 
rond reper toires en bepaalde am bach ten. Hou jij bepaalde 
tradi ties, kennis en vaar dig heden gelinkt aan muziek en 
podium kunsten in leven? Registreer jouw praktijk dan op 
immaterieelerfgoed.be en laat de fanfare net iets luider 
blazen, volks dansers nog vrolijker springen en plaats de 
instru men ten bouwer in het spot licht. Heb je hierbij hulp 
nodig? Neem dan contact op met info@cultuurregiopz.be. 

Meer info: www.immaterieelerfgoed.be.

Glasramenpracht
Wist je dat je een stukje van de SintStefanuskerk uit SintPie
tersLeeuw in 1935 op de wereldtentoonstelling in Brussel kon 
bewonderen? Natuurlijk niet de volledige kerk, maar de glas
ramen werden er toen door meer dan 20 miljoen bezoekers 
bewonderd. Deze prachtige modernistische glasramen werden 
na de expo in de kerk hergebruikt en stellen diverse heiligen 
voor. Ze zijn van de hand van enkele beroemde glas ateliers 
waaronder het vermaarde Osterrath. 

Meer weten over het onder  houd 
van glasinloodramen? Neem 
dan een kijkje in de aller nieuwste 
brochure van monumentenwacht.

Meer info: 
www.monumentenwacht.be/
publicaties/onderhoud-van-
glas-in-loodramen.
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monumentenwachtVlaanderen vzw
een initiatief van de Vlaamse provincies

Zennetoer past 
timing aan
Deze zomer komen er naar aan
leiding van de 20ste en laatste 
editie van de Zennetoer leuke 
concerten. Deelnemers van 
vorige edities geven er het beste van zichzelf. Dit natuurlijk in 
lijn met de geldende coronamaatregelen. Je kan nog steeds 
deelnemen aan de Zennetoer door je demo’s in te zenden via 
www.vi.be tot en met 5 september 2021. Op 19 februari 2022 
vindt de finale plaats in CC de Meent in Beersel. 

Wiki loves PZ: fotowedstrijd
In 2021 is het 10 jaar geleden dat de erfgoedcel van start ging om het geheugen van de streek te 
borgen voor de toekomst. Een goede reden tot feesten dus én om het geheugen van onze streek 
toe te voegen aan Wikimedia, één van de het grootste visuele geheugens op het wereldwijde web. 
Van 1 juli tot 30 september nodigen we je uit om je foto’s van erfgoed (gebouwen, historische 
landschappen, tradities, ambachten, streekgerechten …) en cultuur op te laden via Wikimedia 
Commons. De tien beste foto’s worden in het najaar tentoongesteld én krijgen een plekje in het 
herfstnummer. Bovendien doen alle foto’s die gemaakt worden onder de noemer Wiki loves PZ 
ook mee met de nationale fotowedstrijd Wiki loves Heritage. Meedoen is dus de boodschap.
Meer info: www.cultuurregiopz.be en www.wikimedia.be. 
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De heilige huisjes van Bever
Er woont amper één 

inwoner per hec-
tare in het lande-
lijke Bever, maar 
het dorp ligt wel 

bezaaid met de 
mooiste kapelle-

tjes. En ze hebben elk 
een verhaal. “Vroeger kwamen de dor-
pelingen naar de kapel van Ghesuele 
om te bidden tot Sint-Bernardus en zo 
hun vee te vrijwaren van ziekte. Maar 
nu brandden de mensen er een kaarsje 
tegen Corona”, vertelt Paul Maesfrancx, 
voorzitter van de kerkraad. Hij trekt zich 
het lot van de tientallen grote en kleine 
heilige huisjes aan.

Je vindt ze op bijna elk kruispunt. Soms 
eenzaam midden in het veld, dan weer in 
een nis van een boerderijmuur, of onder een 
lindeboom. “Vroeger zorgde elke landbou
wersfamilie ervoor dat er een kapelletje in 
de buurt was”, vertelt Paul Maesfrancx. “Een 
kamerkapel, een niskapel of zelfs een cal
varie. Bever was een heel katholiek dorp en 
omdat de mensen heel verspreid woonden, 
was de kerk vaak ver weg.”

De kerk SintGereon van Akrenbos is zo 
ontstaan, uit een kapel. De oude kerk 
werd in de eerste helft van de 19de eeuw 
gesloopt. Maar de familie Segers, die er 
een privékapel had, besloot haar grond 
aan de lokale kerkfabriek te geven voor 
de bouw van een nieuwe kerk. Ze werd in 
1859 officieel erkend.

Sint-Bernardus
De meest bijzondere kapel? Dat is voor 
Paul Maesfrancx allicht de kapel van het 
gehucht Ghesuele. Het grijs, gecemen
teerd gebouwtje met de speelse toren 
lijkt op het eerste gezicht misschien niet 
speciaal, maar volgens de verhalen zou 
SintBernardus van Clairvaux hier tussen 
1131 en 1151 negen keer gepasseerd zijn. 

“De kapel dateert van de 19de eeuw”, weet 
Paul. “Je moet zeker het renaissance altaar 
bewonderen. Het oude beeld en het reli
kwie van de heilige Bernardus hebben we 
uit voorzorg weggenomen uit vrees dat 
het anders gestolen zou worden. De hei
lige werd vroeger aanbeden tegen dieren
ziektes. Maar nu brandden mensen er ook 
wel een kaarsje tegen Corona.”

Eeuwenoude 
devotie in  
het landschap

Tip
De Kapelletjeswandeling (9 km) toont 
je de mooiste heilige huisjes van 
Bever. Start aan de Sint-Martinuskerk 
en volg de knooppunten 5, 510, 511, 
500, 501, 502, 52, 53, 54, 59, 58, 5.

een duik in
 …

Paul Maesfrancx

De kapel van Ghesuele
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Stiltegebied met  
weidse vergezichten 
Op het hoogste punt van de gemeente Galmaarden, de 
Bosberg, bevindt zich het eerste erkende stiltegebied 
Dender-Mark van Vlaanderen. Het gebied strekt zich 
met 28 vierkante kilometer uit over de deelgemeen-
ten van Geraardsbergen, Ninove en Galmaarden. Bij 
helder weer kan je er genieten van prachtige panora-
ma’s over Zuid-Pajottenland en de Dendervallei.

Vlakbij ligt ook het grote Raspaillebos. Daar hielden zich, 
volgens de overlevering, gevaarlijke boevenbendes schuil. 
Eén ervan was de legendarische bende van Jan de Lichte. 

Iets verder ligt het kleine Denderdorp Grimminge waar 
in 1863 ‘PRINS’, de stamvader van vrijwel alle stam
boektrekpaarden, geboren werd. Prins kreeg in 1992 
een bijzonder imposant standbeeld op de Markt van 
Lennik, maar sinds 2008 wilde Grimminge haar super
hengst ook eren met een standbeeldje.

De Streekgidsen Pajottenland & Zenne vallei organiseren op zon-
dag 18 juli 2021 om 14.30u, hun 467ste open wandeling in Gal
maarden. Afspraak: Praat en eetcafé EL Faro (Bosberg – Heirbaan 
135, 1570 Galmaarden), 1 euro per persoon. Iedereen kan deel
nemen en je hoeft geen lid te zijn. Stuur een mailtje naar info@
pajottenlandtoerisme.be om je inschrijving te bevestigen. 

De Sacramentsprocessie
De witgekalkte muren en de eeuwenoude 
lindeboom geven de OnzeLieveVrouwe
kapel van de Kamstraat iets wondermoois. 
Alsof de tijd er al sinds 1725 stilstaat. Het 
beeld van OnzeLieveVrouw stond oor
spronkelijk in de kapel van de familie Mas
siet aan de oude SintMartinuskerk. Maar 
toen die kerk en de kapel eind 18de eeuw 
werden afgebroken, verhuisde het naar 
de Kamstraat. “Dat was aanvankelijk een 
ronde kapel. Later kwam er een voorbouw 
bij zodat er plaats was voor de bezoekers. 
Het is een bijzonder onzeLieveVrouw
beeld, met een zilveren scepter en een 
zilveren kroon. Elk jaar op Sacramentsdag 
stappen de parochiegemeenschappen 
van Bever, Galmaarden en Tollembeek 

van de SintMartinus kerk naar de kapel. 
De fanfare op kop.”

Waakzaam zijn
Sommige afgelegen, eeuwenoude kapel
letjes zijn niet in opperbeste staat. Paul 
trekt zich hun lot aan. Samen met de kerk
fabriek contacteert hij de eigenaars, zoekt 
steun en subsidies voor herstellingswer
ken, en waakt erover dat deze kleine erf
goedpareltjes niet wegkwijnen. “Want een 
kapel kan al eens een hindernis zijn op het 
veld. Als een boer te dicht langs de oude 
muren ploegt, kunnen ze verzakken of 
barsten. Dat willen we verhinderen.”

En dat lukt wel. Zo werd de klok van de 
kapel van Ghesuele zopas hersteld.

Heksen zonder naam 
De stilte doorbroken: heksen zonder naam. In Europa begon men heksen te vervolgen vanaf de 14de eeuw met een triest 
hoogtepunt in de 16de een 17de eeuw. Men geloofde namelijk dat ze de duivel aanbaden en dit maakte de bevolking bang.

Ook in onze regio, zoals in Bever, werden vrouwen die beschuldigd werden van hekserij 
vermoord. In 1595 werden de echtgenotes van Liénard Del Val en Sébastien Catier ver
oordeeld wegens hekserij. Nadat ze gewurgd werden, werden ze verbrand op de brand
stapel. Een jaar later, in 1596, volgde aan de grens met het Lessenbos de openbare 
steniging van een andere vrouw. 

In ere hersteld
Maar wie waren deze vrouwen? De namen van hun echtgenoten zijn gekend, maar 
hun eigen naam blijft – ook nog vandaag – in het ongewisse. Om deze heksen en hun 
geschiedenis in ere te herstellen, werd in 1977 vzw De Makrallen opgericht. Zij gaven deze 
vrouwen opnieuw een naam: Tineke Delval en Marie Catier. 

Vandaag vind je het standbeeld ter ere van de heks Marie Catier op De plaats in Bever en 
in 2012 bouwden De Makrallen ook hun eigen reus en doopten haar Tinneke Delval. Zo 
worden deze twee dames alvast niet langer stilgezwegen. 

De Onze-Lieve-Vrouwekapel in de Kamstraat
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De stilte van Rosario
Stilte is het verschil tussen niks zeggen en alles al gezegd hebben. 
Die gedachte van dichter Herman De Coninck staat te lezen op de 
stiltezuil in de tuin van Rosario. Het voormalige klooster van de zus-
ters van Sint-Franciscus in hartje Bever is een unieke B&B, waar je 
de tijd krijgt om te vertragen. In stilte, als dat even kan.

“Toen Johan Vriens het gebouw in 1989 aankocht, was dat met 
het idee dat stilte ooit iets onbetaalbaars wordt. Dat we ooit alle
maal nood krijgen aan rust. Ik denk dat we stilaan zover zijn”, zegt 
medeeigenaar Sofie Leconte.

Aan tafel gaan, meer niet
Het hele gebouw straalt rust uit. De sobere kamers, de lange kloos
tergangen, de tuin waar iedereen zijn eigen plekje vindt, de biologi
sche keuken die nog steeds het ritme van de zusters volgt, met een 
gezamenlijk ontbijt en avondmaal aan de lange kloostertafel. “Aan 
tafel wordt gesproken, ja. Soms met heel aangename gesprekken. 
Maar je hoeft niet deel te nemen als je geen zin hebt in een soci
ale babbel. Het is niet de afwezigheid van geluid die voor rust zorgt, 
maar evengoed de ruimte. Aan tafel gaan zonder telefoon, zonder 
overbodigheden als jassen en handtassen. Gewoon samen aan tafel, 
dat is niet altijd evident. Maar het geeft rust.”

De stilteruimte
Televisie is er niet, een bibliotheek wel. Ook een grote tuin met het 
zachte gekabbel van de zwemvijver en verwijzingen naar verschil
lende godsdiensten, en een kapel waar vaak gemusiceerd wordt. 
Muziek kan immers niet zonder stilte. De eerste ruimte die Johan 
heeft ingericht, was de stilteruimte. “Met een klein raam die de zon
nestralen twee keer per jaar net op de klankschaal doet vallen. Die 
ruimte is altijd toegankelijk voor iedereen die bij ons verblijft.”

Herbronnen
Voor Sofie is stilte onmisbaar. “Mensen zouden minstens een keer 
per jaar de stilte moeten opzoeken. Een week zonder afleiding. Om 
te herbronnen, tot zichzelf te komen, energie te krijgen. En dat hoeft 
niet op momenten dat het moeilijk is, door stress op het werk of 
thuis. Zoek de rust ook op als het goed gaat.”

De spreuken op de stiltezuil van Rosario

Aan de schepping van het wonderbaarlijke 
liggen gedachten ten grondslag,

In stilte geworteld
In het Ware, het Goede en het Schone.

Freek Kamerling, ondernemer

_

Stilte is het verschil tussen niks zeggen 
en alles al gezegd hebben.

Herman De Coninck, dichter

_

De stilte is de bron
Waaruit zowel woorden als muziek kunnen vloeien.
Zonder haar was alles een dwaas geraas en gedaas.

Ze is de kruik
Waaruit de wijn kan worden geschonken.

Het vat waarin hij rijpt.
Sigiswald Kuijken, musicus

_

Terug tot de wortels, dat is stilte.
Men noemt dat: terug naar het wezenlijke.

Lao-tse, filosoof
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Nieuwe route

Boomgaarden, parels van Gooik
Start en einde aan Paddenbroek (Paddenbroekstraat 12); een prachtige locatie waar je 
fruitbomen, hagen en tal van andere ‘landschapselementen’ terugvindt. Geniet onder-
weg van statige oude hoogstamfruitbomen in het landschap. Maar ook nieuw aange-
plante boomgaarden zetten de traditie verder. Wil je zelf een boomgaard aanplanten of 
ben je op zoek naar tips voor onderhoud of fruitpluk? Neem dan contact op met Regio-
naal Landschap Pajottenland & Zennevallei, www.pajot-zenne.be. Er is ook een jaarlijkse 
samenaankoopactie van hoogstamfruitbomen en een fruitpersactie op diverse locaties.

Deze schoenen zijn gemaakt  
om te wandelen …  
in het Pajottenland 
en de Zennevallei
Wandelen is gezond. In onze mooie regio kan je elke dag genieten van het volle 
land schap. We geven alvast enkele wandeltips mee aan je schoenen. Kaartjes kan je 
downloaden en meer wandelingen vind je op www.pajot-zenne.be. Maak onderweg 
zeker een foto en plaats deze op sociale media met #penzine en wie weet win je wel 
een boekenpakket.

TOER(ISTEN)TIP

WATER & WIND
L ANGS DE MARKin Herne en Galmaarden

WANDELNET WERK 

Pajottenland (620 km)

OUDE  VOET WEG 
TUSSEN MOLENS
in Ternat

VLINDERWANDELING

in Pepingen (7 km)

NIEUWE  TOEGANG

TOT LIEDEKERKEBOS

PLAN BOOMMARTER in Halle (14 km)

GROEN  HOEFIJZER

in Lennik

ROOFRIDDERSPAD  

in Affligem (6,2 km)
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Plattelandscentrum Pajottenland - Paddenbroek

Nieuwe Cam

Volksinstrumentenmuseum

Oude Cam

De Muziekvallei

Kleine landschapselementen in Oplombeek

Boomgaard en kasteeldomein Saffelberg
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Boomgaardenroute Gooik
van bloesem tot sap | 9 km

Plattelandscentrum Paddenbroek, 
Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik

wandelroute (onverhard)

wandelroute (verhard)

wandelroute (door akker)

kerk

bezoekerscentrum

museum

kapel

brouwerij

paradijsplekje

drankgelegenheid

eetgelegenheid

verblijf (hotel, gastenkamer,
vakantiewoning)

rustbank

parking

natuurdomein

woonkern

boomgaard

bosgebied

© Toerisme Vlaams-Brabant
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Basiscartografie © Nationaal Geografisch Instituut Brussel - www.ngi.be - toelating A3201

Wandelnetwerk Pajottenland, 620 km wandel-plezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro inde toeristische infokantoren, boekhandels en www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Wandelnetwerk Pajottenland, 620 km wandel-plezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro inde toeristische infokantoren, boekhandels en www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Download deze wandelingen via

W W W.PAJOT-ZENNE.BE
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De gunstige effecten van natuur voor de gezondheid zijn wetenschappelijk bewe-
zen. Daarom werken de 16 regionale landschappen samen aan de campagne ‘Natuur 
met zorg’. Woonzorgcentrum Zilverlinde in Sint-Pieters-Leeuw zet volop in op een 
groene plek waar beleving centraal staat voor jong en oud. Wij gingen aankloppen 
bij Jasper De Jonge en Bart Deconinck, de huidige en voormalige directeurs van het 
woonzorgcentrum.

Jullie kiezen voor vergroening van de 
omgeving. Vanwaar die keuze?
Bart: In 2011 hebben we hier een nieuw
bouw gezet en al snel kwam vanuit de 
werkgroep dementie de vraag om de aan
palende weides te benutten en demen
tievriendelijk en rolstoeltoegankelijk in 
te richten. Bij de inrichting wilden we het 
belevingsaspect centraal zetten. Vanuit 
de visie van buurtgerichte zorg hebben wij 
ook de buurt bij het project betrokken en 
hen bevraagd. Dit deden we aan de hand 
van een ideeënfolder die ze konden invul
len en we organiseerden een infomoment 
tijdens de opendeurdag van Zilverlinde.

Hoe gingen jullie te werk en werden hier 
partners bij betrokken?
Jasper: We hebben eerst via de werkgroep 
dementie de noden in kaart gebracht en 
hebben dan – samen met de collega’s van 

LDC Meander – aangeklopt bij de tech
nische dienst van de gemeente om de 
mogelijkheden te bekijken. Vanuit hun 
positieve ervaringen, werd ook Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zenneval
lei bij dit project betrokken. We hebben 
een voorstel van inrichting gevraagd 
aan het regionaal landschap en hebben 
hen ook de resultaten van de bevraging 
van de buurt en het naburige schooltje 
bezorgd. Op basis daarvan hebben we 
een inrichtingsplan ontvangen waarin 
zowel de noden van de bewoners als de 
buren verwerkt waren. Bij de inrichting 
zelf, bijvoorbeeld bij de aanplant van de 
bomen, werd het sociaal economiebedrijf 
Pro Natura ingeschakeld.

Hoe verliep de samenwerking met het 
regionaal landschap?
Jasper: Zeer vlot! Alles werd samen 

besproken, de timing werd strikt geres
pecteerd en het inrichtingsplan was vol
ledig naar onze zin en voldeed aan onze 
noden. We hadden vaak overleg op de 
site waar heel concreet de aanpak en de 
plannen bekeken werden. Ik vind het zeer 
waardevol om de besprekingen op het 
terrein te doen. Bovendien was het regi
onaal landschap voor ons ook een grote 
meerwaarde bij het binnenhalen van pro
vinciale subsidies.

En de eerste resultaten zijn al zichtbaar …
Bart: In een eerste fase werd de brandweg 
met een rolstoeltoegankelijke hellings
graad opnieuw aangelegd, werden nieuwe 
paden in dolomietverharding voorzien 

“Het is zeer 
waarde vol om de 

besprekingen op het 
terrein te doen”

achter de schermen

Een belevings tuin 
voor jong en oud
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met rustplekjes in grindgazon en werden 
de speelheuvels aangelegd. Daarna heeft 
Pro Natura solitaire bomen, een boom
gaard, houtkant, kleinfruit en vaste plan
ten aangeplant, evenals takkenrillen en 
een kastanje omheining voor een dieren
hoekje, natuurlijke speelelementen, een 
bloemenweide. Extra zitmeubilair staat 
nog op het programma voor deze zomer. 

De belevingstuin zal multifunctioneel 
inzetbaar zijn. Leg eens uit.
Jasper: We zullen de belevingstuin ook 
voor therapeutische doeleinden inzet
ten. Daarbij denken we aan reminiscentie 
waarbij dementerende bewoners aan de 
hand van geuren en kleuren herinneringen 
ophalen. Een kruidentuin bijvoorbeeld kan 
hiervoor aangewend worden. Daarnaast is 
het natuurlijk ook een plaats waar bewe
ging centraal zal staan. En vermits we 
inzetten op toegankelijkheid, zal dit ook 
een groene plek zijn waar buurtbewoners 
van kunnen genieten. In september voor
zien we een officieel openingsmoment 
van de tuin.

Heb jij hier nog andere dromen wat ver-
groening betreft?
Jasper: Ik zou het wel fijn vinden als de 
vele hoekjes langs de buitenkant van ons 
gebouw verfraaid worden met inheemse 
planten en dat er meer variatie in komt. Dit 

zal de biodiversiteit verhogen. En voor mij 
mogen er ook nog meer bomen komen op 
de site. En als ik nog verder mag dromen, 
dan denk ik dat wij ook wel wat mogelijk
heden hebben om zwaluwkasten te han
gen. Je ziet, er is nog groeimarge (lacht).

Zou je ook andere zorginstellingen aan-
raden om in te zetten op vergroening?
Zeer zeker. En ik zou hen vooral aanraden 
om zich te laten begeleiden, want zorgin
stellingen hebben niet alle expertise in 
huis om dergelijke projecten te trekken. 
We kunnen dus zeker heel wat expertise 
van andere organisaties gebruiken. Dan 
denk ik bijvoorbeeld aan de regionale 
landschappen.

Heb je een concreet idee?
Heb je als zorginstelling een idee voor een concreet vergroeningsproject? Neem 
dan contact op met Ben Nechelput via ben@pajotzenne.be of 0496 03 61 76.

Houtkant

LEGENDE 10 meter

INRICHTINGSPLAN ZILVERLINDE

Extensief gazon - bloemenweide

Intensief gazon

Halfverharding

Vaste planten

takkenril

Zitbanken
N

Rolstoelvriendelijke plantbakken met 
vaste planten en kruiden met veel 
geuren en kleuren die zintuigen 
stimuleren + zitbanken in schaduw

Bloemenweide

Vogelvoedertafels

Bloemenweide

Hoogstammige fruitbomen waar 
doorheen gewandeld kan worden

Bestaand kleinfruit

Bestaande vaste 
planten

Bestaande vaste 
planten & bomen

Dubbele haag

Inkom 
belevingstuin

Zone paasbloemen

Fruit & pluk gedeelte

Kleinfruit-hoekje

Avonturenpad/ blote 
voetenpad - wild bosje

Totempoort Totempoort

Rust en 
schaduwplekje

Omheinde zone in kastanje 
houten hekwerk voor 
kippen/geitjes (OPTIONEEL)

WZC Zilverlinde

Groenbuffer cabine

Grote solitaire 
zilverlinde

Picknickzone

Ligweide of open zone 
bestaande uit gemaaid gras 
voor evenementen of 
buitensessies

Speelheuvels

Speeltunnel

Stammenpad 

Amfitheater

Wilgenhut

Wilgenhut

Intensief gemaaid 
graspad

Klimboom

Extensief 
gemaaid gras

Zit en 
klimstammen

Bloemenrijk graslandNestkastjes op palen

Ruigtekruiden beheer

Zitbanken

bewerkte totempalen

bestaande vijver

Een gids boordevol inspiratie

Om zorginstellingen te inspireren, is 
er de inspiratiegids van de regionale 
landschappen. Deze vertelt het verhaal 
van twee algemene ziekenhuizen, twee 
woonzorgcentra en twee psychiatri
sche ziekenhuizen die de buitenruimte 
van hun voorziening groen inrichten en dit groen inzetten in hun werking. Je komt 
te weten waarom zorginstellingen kozen voor vergroening, hoe ze geïnspireerd 
werden, hoe de samenwerking met het regionaal landschap en andere partners 
verliep. Elke zorginstelling geeft concrete tips voor collega’s om zelf aan de slag 
te gaan om een groenere omgeving te creëren. Bekijk de inspiratiegids en inspi
rerende filmpjes via www.pajotzenne of vraag een papieren exemplaar van de 
gids aan via info@pajotzenne.be. 
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Paddenbroek brengt je 
terug naar de natuur

Plattelandscentrum onder een stolp

Een opvallend volume van glas en staal overkapt de oude hoeve Paddenbroek. Een baken in het Pajotse landschap waar oud en 
nieuw samensmelten. Dat is ook wat het plattelandscentrum doet: het heden en verleden samenbrengen. Oude fruitrassen her-
leven in de hoogstamboomgaard, de bakoven herinnert aan vroeger, en de tijd lijkt geen vat te hebben op de natuur in het open 
landschap. Maar evengoed kijkt Paddenbroek naar morgen.

Twee jaar werd er gebouwd om de oude 
hoeve Paddenbroek om te vormen tot een 
hedendaags plattelandscentrum. De oude 
hoeve en het historische bakhuis kregen 
een glazen omhulsel, een gewaagd staal
tje architectuur aan de voet van de Kes
terheide in Gooik. De site voelt als een 
groene oase van rust en natuur, ver van de 
drukte, met een grote hoogstamboom
gaard van soms vergeten fruitrassen. De 
oorspronkelijke boomgaard van de oude 
fruitboerderij werd in de jaren ’70 gekapt 
zoals wel meer boomgaarden in de streek. 
Maar vanaf 2005 werd ze in ere hersteld 
tot een unieke collectieboomgaard met 
oude rassen appel, peren en kersen.

Verpozen
Je vindt er ook een poel, een bijenhal, 
een biologische moestuin van De Pluk
tuin waar je straks zelf kan plukken, en 
stilteplekken in het groen. Zoals de rust
plek van Ferm, een geboorteboom, en een 

tutjesboom waar kinderen hun fopspeen 
in hangen. Dat zijn plaatsen waar je graag 
terugkomt om te verpozen en de stilte 
op te zoeken. Het belangrijkste doel van 
Paddenbroek is om mensen terug naar de 
natuur te halen. Daarom is de site geen 
afgesloten park of bos, maar een heel 
open domein waar je altijd welkom bent. 
Zeker ook kinderen. We hopen deze zomer 
de goedkeuring te krijgen om een natuur
speeltuin te bouwen. Terwijl de kinderen 
ravotten in het groen, kunnen de ouders 
genieten op het terras van het Fiets en 
Wandelcafé Paddenbroek. Met een geuze 
erbij natuurlijk.

Verleden en toekomst
Paddenbroek is een plek waar het verleden 
gekoesterd wordt – zoals de boomgaard 
met oude fruitrassen, de gerestaureerde 
bakoven, de hoeve, het landschap – maar 
ook naar de toekomst wordt gekeken. 
Samen met de partners in het project. 

Vzw Klimaatpunt, een organisatie die 
Pajotse gezinnen ondersteunt bij het 
energiezuiniger maken van hun woning, 
krijgt een vaste stek in het centrum. Deze 
vzw organiseert onder meer groepsaan
kopen, geeft advies, zet in op duurzame 
mobiliteit en zo meer. Ook energiecoöpe
ratie PajoPower werkt aan een klimaatbe
stendig Pajottenland en zoekt naar lokale 
hernieuwbare energietoepassingen. 

Regionaal Landschap Pajottenland & Zenne 
vallei brengt scholen naar Paddenbroek. 
Daarvoor werkte de organisatie boeiende 
educatieve pakketten uit en organiseert 
ze themaweken, natuurdagen en zomer
kampen rond allerlei onderwerpen. Een 
dagje broodbakken in het oude bakhuis 
hoort daar zeker bij, of een bezoek aan 
landbouwbedrijven voor scholen en vol
wassenen, want ook landbouw maakt deel 
uit van het landschap.

op avontuur
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Toerisme
Paddenbroek is ook een recreatief cen
trum. Toerisme Gooik kreeg er onderdak 
en Toerisme VlaamsBrabant richtte er 
een onbemand onthaalpunt in waar je alle 
informatie over de streek vindt. Van hier 
vertrekken immers de mooiste fiets en 
wandeltochten dieper het Pajottenland in. 
Een wandeling naar de Kesterheide is altijd 
een goed idee. Dit bijzondere natuurgebied 
is met zijn 112 meter het hoogste punt van 
het Pajottenland. De vergezichten reiken tot 
de kerkjes van Leerbeek, Kester, Heikruis, 
Herfelingen en zelfs helemaal tot Brussel. 
Ook ruiters en mountainbikers vinden hun 
weg in het glooiende landschap. En wie met 
de camper reist, vindt een plekje op een van 
de drie camperstaanplaatsen.

En zo is Paddenbroek een heerlijke plek 
waar natuur, educatie en toerisme samen
komen.

www.paddenbroek.be
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Halle bijt de spits 
af en gaat met de 
Kastrol aan de slag
Stad Halle en CC ‘t Vondel willen verschillende 
doelgroepen op een laagdrempelige manier ken-
nis laten maken met fairtrade, bio en streekpro-
ducten en zullen hiervoor gebruik maken van de 
Kastrol.

Telkens twee uiteenlopende doelgroepen gaan 
samen koken op een centrale plaats. Afhanke
lijk van de locatie zullen de deelnemers zelf de 
ingrediënten gaan kopen in Oxfam Wereldwin
kel in Halle en LokaalHalle (=coöperatieve winkel 
met fairtrade, bio en streekproducten).

Naast het kennismaken en gebruiken van fair
trade/bio/streekproducten is het tegelijk een 
gemeenschapsvormende activiteit die mensen 
samenbrengt en waarbij ze elkaar op een onge
dwongen manier leren kennen. 

Tijdens de Week van de Fair Trade (6 tot 13 okto
ber) zal de mobiele keuken gebruikt worden door 
anderstalige nieuwkomers, bewoners van een 
lokaal Opvanginitiatief, Open Armen (vereniging 
waar armen het woord nemen), senioren, enz. De 
groepen zullen niet alleen voor zichzelf koken. Ook 
de passanten en/of omwonenden zullen kunnen 
genieten van hun kookkunsten en op die manier 
ook kennismaken met en geïnformeerd worden 
over fairtrade en lokale duurzame producten.

De kookmomenten worden ook gefilmd als pro
mofilmpje voor eerlijke handel en als gemeen
schapsvormende en educatieve activiteit. 

Vanaf deze zomer kan je de Kastrol tegenkomen 
in alle gemeenten van onze regio. 

De Kastrol rolt 
door onze regio 

lekker nieuws

De Kastrol is een keuken op wielen en het resultaat van 
een regionaal project van Cultuurregio Pajottenland-
Zenne vallei. Samen met 10 partners werd een aan-
hangwagen omgebouwd tot een mobiele keuken 
bestaande uit 4 elementen: 3 fornuizen en 1 afwas-
eiland. In de kar zitten tafels, stoelen en kookmateriaal. 
Borden, bestek en glazen zijn eveneens beschikbaar. 

De culturele centra en de andere partners gaan in de komende jaren projec
ten uitrollen rond duurzaamheid, inclusie, integratie, sociale cohesie in wijken 
enz. Ook om de streekproducten of korteketenproducten uit onze regio in de 
kijker te zetten, zal deze mobiele keuken op pad gaan. 

Meer info: www.cultuurregiopz.be/kastrol of www.westrand.be/kastrol 
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heerlijk genieten

Zin in Zon en Zomerbars! 

Openluchtcafe in O.L.V-Lombeek
Vzw Den Hoek tovert het speelplein 
aan de Frans Van Cauwelaertstraat om 
tot een gezellig openluchtcafé. Het 
café is open van 1 juli tot 31 augustus, 
telkens twee dagen per week.

Zomerbar in Pamel
Op het terras van de feestzaal De Majeur, in 
de schaduw van de burgemeesterswoning 
in de Rijstraat, kan je deze zomer terecht in 
een familiale zomerbar met food en drinks. 
Alle info vind je op www.demajeur.be. 

Zomerbar in Kattem
Van eind juni tot eind augustus vind je een 
popup zomerbar met kinderanimatie en 
springkastelen in het landelijke Kattem in 
Roosdaal. De bar bevindt zich tegenover 
het huisnummer 17 van de Abeelstraat. 

Amuzo, de culturele zomerbar in Dilbeek
In juli, augustus en september kan je in Dilbeek genieten 
van een zomerse cultuurbar met optredens, theater, fami
liedagen, film en animatie. De locatie bevindt zich in de 
tuinen van de Odissee hogeschool, een gezellige plek. Ook 
het zomercafé op dinsdag zal opnieuw een leuke wekelijkse 
ontmoetingsavond worden i.s.m. de Dilbeekse verenigin
gen. 
Ontdek het zomers cultuurprogramma op www.westrand.be 
en alle info over de zomerbar op www.amuzo.be.

Tapas op de wei
Jejowines uit Heikruis organiseert deze zomer 
opnieuw Tapas op de wei op de prachtige ommuurde 
speelweide achter de kleuterschool in het centrum van 
Heikruis. Vanaf donderdag 8 juli kan je iedere woens
dag, donderdag, vrijdag en zaterdagavond terecht 
in sfeervolle tentjes. Iedere avond zal er livemuziek 
zijn en krijg je een vast menu bestaande uit een star
tersbordje, vier tapas als hoofdgerecht en een dessert. 
Vooraf reserveren is verplicht op www.jejowines.be. 

De Wei van Wammek
Vergeet niet te passeren op De Wei Van Wammek, een gezellige zomer
bar in Wambeek, georganiseerd door VZW Midzomer van 2 juli t.e.m. 
29 augustus. Telkens op vrijdag (16u00  23u00), zaterdag (10u00 
 23u00) en zondag van (10u00 tot 21u00). Naast een hapje en een 
drankje, kan je er ook terecht voor heel wat leuke activiteiten zoals erf
goedwandelingen, vespatours of voor de huur van ebikes en emoun
tainbikes. Op zaterdag en zondagochtend kan je tevens genieten van 
een brunch vooraleer je aan een activiteit deelneemt. Een deel van de 
opbrengst wordt aan een aantal goeie doelen geschonken. Alle informa
tie via www.dewei.be of via www.facebook.com/deweivanwammek. 

Zomerbar in Herne
In Herne kan je deze zomer vier vrijdag
avonden terecht in de tuin achter het Domi
ni ca nes sen klooster voor een zomerbar 
met livemuziek. Er wordt nog gewerkt aan 
het concept en een originele naam, maar 
meer info kan je vinden op www.herne.be 
en de facebookpagina van de gemeente. 
Fans van het eerste uur noteren alvast vol
gende data in hun agenda: 9 juli, 30 juli, 20 
augustus en 3 september. 

Zomerbar aan Het Koetshuis in Strijtem
Vanaf 5 juni opent Pajot Begot (het eetcafé van GC Het Koetshuis) 
samen met Op ’t Hof, een zomerbar op één van de mooiste terras
sen van Roosdaal en omgeving. Kom zeker langs en geniet van een 
streekbiertje, een hapje met een Pajotse toets, een fijn optreden en 
de voetbalkunsten van de Rode Duivels. De evenementenkalender 
kan je raadplegen via www.pajotbegot.be en www.footvillage.be.

Bar Catala in Huizingen
Gedurende drie weekends van 9 tot 25 juli vind 
je in de voormalige papierfabriek in Huizingen 
een zomerbar met een waaier aan activiteiten 
zoals een rommelmarkt, NERF, platenbeurs, 
droneracing, een FIFAtornooi, darts en petan
que. Het streepje muziek wordt voorzien door 
Spectakulo, Skallyfest en Kar.tjee. Alle info: 
www.facebook.com/barcatala. 

Eaudilon in Pamel
Eaudilon biedt een zomerse loungebar in Pamel, 
een rustiek kader aan de boorden van de vij
vers van domein Molenhof, ideaal om tot rust te 
komen na een goeie wandeling of een stevige 
fietstocht. Kom genieten van de trendy bar met 
een eigen smoel én een steeds wisselende kaart 
met een assortiment op de golven van de seizoe
nen. Alle info: www.eaudilon.be.

T’rest in Heikruis
Het kasteel in het park Ter Rijst werd 
omgedoopt tot een restaurant, B&B en 
cultuurzaal. Gezien de huidige maatrege
len kan je de hele zomer reserveren voor 
zowel lunch als diner in het restaurant 
met overdekt terras telkens op vrijdag, 
zaterdag & zondag. Daarnaast kan je 
ook gebruik maken van het zomerter
ras of de picknicktafels in het park en 
kiezen voor een takeaway van pannen
koeken, ijsjes nuggetz, apero … of een 
uitgebreide picknick bestellen. Wie het 
te bont maakt, kan ook steeds gebruik 
maken van de gastenkamers in de B&B. 
Alle info, menukaarten en reserveringen 
via www.t-rest.be.

Een lockdown hier, een versoepeling daar, met 4 aan een tafel, met 10 in een tuin, met een 
bubbel, zonder plexiglas, met een mondmasker, anderhalve meter, enkel buiten, als het niet 
regent … We zijn flexibel, maar tijdens de zomer moeten we wel af en toe een ‘terraske’ kunnen 
doen. Onze regio staat gekend voor heel wat lekkers, van apero tot digestief. In heel wat 
gemeentes zijn er deze zomer extra bars, voor ieder wat wils. Welkom in de zomerbar.
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Trek met je stapschoenen van Brussel naar Gent tijdens de wandelzesdaagse van de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. Ontdek 
onderweg de glooiende, soms heuvelachtige landschappen van beide streken en geniet. Sta jij ook al te popelen? Hieronder een 
voorproefje van wat je allemaal kan verwachten. 

D A G  1  Ready? Set. Go! 21,5 KM

Starten doe je aan het metrostation Erasmus in 
Anderlecht. Laat de drukte achter je en trek 
richting Vlezenbeek. Het eerste mooie natuur
gebied dat je tijdens deze wandelzesdaagse 
doorkruist is de Zobbroekvallei, ook wel de 
groene toegangspoort van het Pajottenland 
genaamd. Wat een heerlijk begin. Eens je hele
maal ondergedompeld bent in het groen, is het 
misschien al tijd om je onder te dompelen in het 
bier. 4 Pajot maakt van artisanale producten lokale 
streekbieren. Misschien heb je al gehoord van de 
Stoute Miel of de Wutte Mie? Die worden hier gebrouwen! 

Tijd om weer door de natuur te trekken. Je doorkruist een groot 
park, ‘Domein Groenenberg’. Te midden van de duizenden hor
tensia’s en azalea’s staat het pronkstuk van het domein, kasteel 
Groenenberg. Geniet tijdens de wandeling in het domein van 
de Engelse tuinarchitectuur. Die herken je aan de kronkelende 
wegen, gebogen bosranden en uitgestrekte grasvelden. Groen 
vraagt om meer groen, dus wandelen we ook in het domein van 

Gaasbeek. Hier staat een middeleeuws kasteel, 
omringd door meerdere vijvers en heel veel 

natuur. 

Halverwege de 21,5 km lange tocht ontmoet 
je op de Markt van Lennik ‘Prins’, het impo
sante bronzen beeld van een Brabants trek

paard, naast Bier en Bruegel een van de drie 
B’s van het Pajottenland. Het bekende stand

beeld staat symbool voor de agrarische traditie 
die eeuw op eeuw werd doorgegeven. 

De laatste gemeente die we vandaag te voet doorkruisen is 
OnzeLieveVrouwLombeek, ooit uitgeroepen tot het mooiste 
dorp van VlaamsBrabant. Het is er pittoresk, rustig en zeker een 
bezoekje waard. Iets verder ontdek je de Zepposmolen, bekend 
van de Vlaamse jeugdreeks ‘Kapitein Zeppos’, een van de vele 
verborgen parels die het Pajottenland rijk is. 

Aan te raden overnachting: B&B - vakantiewoning De Woestijn

“Laat je al 
wandelend 

onder dompelen 
in de Pajotse 

natuurpracht”

Bezieler Raymond van 4 Pajot

voor jou getest

Wandelzesdaagse: 

van het Pajottenland  
naar de Vlaamse Ardennen

D A G  1  Ready? Set. Go! 21,5 KM
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D A G  2  Wandelen tussen wijnranken 18,3 KM

De Wijngaardbosstraat is het startpunt van de dag, en de naam zegt genoeg … Als je rond je 
kijkt, zie je meerdere wijnranken van wijndomein de Woestijn & Dappersveld en wijngoed 
Stuyvenberg. Hier staan in totaal zeven verschillende druifvariëteiten. Ze worden lokaal 
verwerkt tot zowel wijnen als schuimwijnen. Wandel je verder, dan kom je aan in het 
centrum van Gooik. Ook hier vind je tal van bezienswaardigheden, zoals geuzeste
kerij De Cam, die op afspraak te bezoeken is. 

Even later kom je aan bij het Plattelandscentrum Paddenbroek en de Kesterheide. 
De Kesterheide is een natuurgebied, gelegen op een getuigenheuvel van ijzer
zandsteen. Klim je tot de IJzeren Man (het meetpunt voor hoogtebepaling), dan 
heb je een uitzicht over alle kerken van de omliggende dorpen: Leerbeek, Kester 
en Heikruis. Als je heel goed kijkt, kan je op een heldere dag zelfs het Atomium zien.

Wandel verder, door de dorpskern van Kester, richting Heikruis. Onderweg kom je een land
schapskubus tegen, een van de vier verspreid over het Pajottenland. Hij ligt iets verder dan 
de wandelroute, maar is door zijn unieke karakter zeker een bezoekje waard. Kubus ‘Maaiken’, 
genoemd naar Mayken Coecke, de vrouw van Pieter Bruegel de Oude, biedt een ideale rustplek aan. 

De dag sluit je af in natuurdomein Ter Rijst dat bestaat uit een park, een bosreservaat en een kasteel. Het is een gebied van in totaal 
100 hectare dat zowel op natuurlijk als op cultureel vlak het hele jaar door veel te bieden heeft. 

Aan te raden overnachting: B&B GE-RUST

In totaal wandel je zo’n 4 dagen door het Pajottenland. Onder
weg ontdek je vele verborgen parels van de streek. Benieuwd 
naar het vervolg van de wandelzesdaagse? Surf snel naar 
www.wandelzesdaagse.be

D A G  4  De overstap 26,1 KM IN TOTAAL; ONGEVEER HELFT IN HET PAJOTTENLAND

Ben je klaar voor de laatste rechte (eerder kronkelende) lijn dwars 
door het Pajottenland? De eerste bezienswaardigheid op deze 
route is de Heetveldemolen, een water en graanmolen die in 
2014 door het Molenforum Vlaanderen werd erkend als ‘actieve 
molen’ en dus vandaag nog altijd in werking is. Straffer nog, hij is 
al sinds 1440 onafgebroken aan het draaien!

Iets verder vind je nog twee pareltjes: het Baljuwhuis en de Baljuw
tuin. De tuin is al jaar en dag de groene long van Galmaarden en wordt 
momenteel omgebouwd tot een aangename ontmoetingsplaats 
voor zowel bezoekers als bewoners. Het 17deeeuwse gebouw dat 
er staat, dient vandaag als gemeentelijk ontmoetingscentrum. 

Het laatste punt waar we langs wandelen in het Pajottenland is 
de Bosberg in Galmaarden. Eens voorbij dit punt bevind je je in de 
Vlaamse Ardennen, een echt wandelwalhalla. Je kan er dus voor 
kiezen om je tocht verder te zetten en de volledige route van de 
wandelzesdaagse af te stappen. Succes, kampioen!

D A G  3  Het Groene Kwadrant doorkruisen 17,4 KM

Trek die wandelschoenen maar weer aan, laat het park Ter Rijst achter je en voor je het weet sta je al aan de eerste bezienswaardigheid 
van vandaag: landschapskubus Pieter, genoemd naar de wereldberoemde kunstschilder Pieter Bruegel de Oude. Even later kom je aan 
de Boesmolen, die na een zware brand gerestaureerd werd en nu wordt beschouwd als monument. Ook de authentieke watermolen 
SintWaltrudis is niet ver weg. 

Kom je aan in Tollembeek, kijk dan zeker uit naar een standbeeld van een man met zijn vlieg en hond. Herken je ze? Het zijn Urbanus, 
bromvlieg Amedee en zijn tweedelige hond Nabuco Donosor, twee personages uit de stripverhalen van Vlaams komiek Urbain Servranckx. 

Volg de wandelpaden om tot slot aan te komen aan het Museum van het Belgisch trekpaard, de laatste stop van vandaag. Het museum 
is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Vollezele, jarenlang the place to be voor alles wat te maken heeft met boerenpaar
den. Het museum is alleen op zondag geopend, maar zeker een bezoekje waard als je meer te weten wil komen over een deel van de 
geschiedenis van onze streek. 

Aan te raden overnachting: B&B Hof ter Haegen

Je w
andeldag starten doe je met een stevig ontb

ijt

D A G  2  Wandelen tussen wijnranken 18,3 KM
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J U L I
DON 1 JULI

M U Z I E K  Roosdaal Zomert!

NAFT (blazers & drummers)

Buitentheater GC Het Koetshuis

ZA 3 EN ZON 4 JULI

T H E A T E R F I E T S T O C H T  Doe niet zo 

Sapiens
Hans Vancauwenberghe en 

troep
Vertrek in Dilbeek  Westrand / 

Cc Strombeek / GC De Zandloper

ZA 3 JULI
h u m o r  Zeg dat nog een keer.. 

(Best Of)
Begijn Le Bleu

Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter
-----
Nachtvlindernacht - 

Natuurpunt
Locatie: Ter Pede, Roomstraat, 

Dilbeek

ZO 4 JULI
W A N D E L I N G  Erfgoed Uit 

Stappen: de Pedemolen

Westrand
-----
P A R K C O N C E R T  Trio Osuna

In de schaduw van de Moer-

bei boom op de zijderoute

Locatie: Domein Rondenbos, 

Alsemberg  CC de Meent

WOE 7 JULI

B U U R T C I N E M A  The Big Lebowski

CC De Ploter
-----
W O R K S H O P  Lichtschilderijen 

maken met je fototoestel

GC Warande

DON 8 JULI

M U Z I E K  Roosdaal Zomert!

Buitentheater GC Het Koetshuis

-----
C a b a r e t  Senne Guns

Op locatie – Westrand

ZA 10 JULI

M U Z I E K  Einzalgänger

Geert Verdict
Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter

ZO 11 JULI

W A N D E L I N G  Erfgoed Uit 

Stappen: Wonderlijke 

Wolfsputten
Westrand
-----
W A N D E L I N G  1770 Zomert – 

wandeleditie
Locatie: pastoriepark 

Liedekerke  GC Warande

-----
11juli viering Halle met o.a. 

Samson en Marie
’t Vondel

WO 14 JULI

F A M I L I E F I L M  The Peanut Butter 

Falcon (12+)
Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter
-----
B U U R T C I N E M A  De Patrick

Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter

DO 15 JULI

M U Z I E K  Dylan 80
Guy Swinnen, Patrick Riguelle, 

Axl Peleman, Naomi Sijmons 

(Reena Riot), Bjorn Eriksson, 

Jan Hautekiet, Piet De 

Pessemier en Ron Reuman

Op locatie  Westrand

WO 21 JULI

B U U R T C I N E M A  Eté 85
Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter

WO 28 JULI

B U U R T C I N E M A  Patser (16+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter

A U G U S T U S
WO 4 AUG
B u u r t c i n e m a  All of us (12+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter

ZO 8 AUG
W A N D E L I N G  Erfgoed Uit 

Stappen: Op stap met Wivina 

en Emwara
Westrand

WO 11 AUG

F A M I L I E F I L M  Psychobitch (12+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter
-----
B U U R T C I N E M A  Into the Wild

Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter

WO 18 AUG

B U U R T C I N E M A  Rockkabul + 

optreden Téras
Locatie: Kasteel Kruikenburg  

CC De Ploter
-----
H u m o r  Comedy Club

Op locatie – Westrand

DON 19 AUG

M U Z I E K  Roosdaal Zomert!

Jerk Beefy (punk rock) & The 

A’ties (covers)

Buitentheater GC Het Koetshuis

VR 20 TEM ZO 22 AUG

T H E A T E R  Testament van een 

journalist
Action Zoo Humain

Op locatie – Westrand

ZA 21 AUG

W O R K S H O P  Leuke filmpjes 

maken met TikTok

GC Warande

ZO 22 AUG

C I R C U S  Strapatzen
Ternat en SintPietersLeeuw 

www.strapatzen.be

WOE 25 AUG

D A N S  Screws
Alexander Vantournhout

Op locatie  Westrand

-----
Warandedag
Warandepark, Kasteelstraat, 

Essenbeek

DON 26 AUG

M U Z I E K  Roosdaal Zomert!

Wereldmuziek

Buitentheater GC Het Koetshuis

ZA 28 AUG

Start verkoop podiumaanbod 

seizoen 21-22
Westrand, de Meent, ’t Vondel, Het 

Koetshuis, De Ploter, GC Warande, 

De Boes daal hoeve, De Moelie, De 

Muze, GC Herne, Coloma

ZO 29 AUG

W A N D E L I N G  Kruidenwandeling 

met Eva Engels
Vertrek: het Neerhof, 

Neerhofstraat 2, Dilbeek  

Westrand i.s.m. Avansa

-----
F i l m  i n  h e t  b o s  The Lion King

Locatie: Park Buizingen, 

Vandenpeereboomstraat, 

Halle  ‘t Vondel

MA 30 AUG

T H E A T E R  Afscheid van een auto

Het nieuwstedelijk

Op locatie – Westrand

S E P T E M B E R
DO 2 SEPT
M U Z I E K  Tine & Pieter Embrechts 

spelen in den hof
Op locatie – Westrand

ZA 4 SEPT
W A N D E L I N G  Stiltewandeling en 

de geheimen van de bosuil

Door de vleer muizen werk

groep Myotis ism natuur

gidsen  Locatie: Acht dreven, 

Hallerbos Halle

MA 6 SEPT

M U Z I E K  Fulco & Schntzl

Westrand

ZO 12 SEPT

W A N D E L I N G  Erfgoed Uit Stappen: 

Verrassend Bodegem

Westrand
-----
W A N D E L I N G  Planten gallen-

wandeling
Natuurgidsen  Locatie: 

Bosmuseum Hallerbos, Halle

ZAT 18 SEPT

T H E A T E R  John en Jane

De Mannschaft

Westrand
-----
M U Z I E K  Verminnen 70

Johan Verminnen

CC ‘t Vondel

WOE 22 SEPT

h u m o r  ’t Zal schoon zijn als 

het af is
Adriaan Van den Hoof

Westrand
-----
M U Z I E K  Belpop Bonanza Tura 

Special
‘t Vondel

VR 24 SEPT

M U Z I E K  Wereldmuziek

Porto in core I Muvrini (FR)

Westrand

ZA 25 SEPT

T H E A T E R  Loge 10
De dame in het busje

CC de Meent

ZO 26 SEPT

W A N D E L I N G  Wandeling: 

Elbeekvallei
Natuurgidsen en Natuurpunt 

Halle  Locatie: Parking 

Gamma, Halle
-----
W A N D E L I N G  Sneukeltocht 

Roosdaal

WOE 29 SEPT

D A N S  Kind
Peeping Tom
Westrand

DO 30 SEPT

L E Z I N G  Artist Talk
Belpop Bonanza

Castelhof  Westrand

uit in de regio

johan verminnen
18/09 CC 't Vondel
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O N D E R  V O O R B E H O U D
Bij het in druk gaan van dit magazine, zijn er nog geen vooruitzichten 

voor de culturele sector. Dit wil zeggen dat het hele programma 

onder voorbehoud wordt aangekondigd. Hou zeker de websites in 

de gaten van de cultuurhuizen als je interesse hebt in een activiteit. 

» ’t Vondel, Halle: www.vondel.be 
» Coloma, SintPietersLeeuw: www.sint-pieters-leeuw.be/cc-coloma

» De Boesdaalhoeve, SintGenesiusRode: www.deboesdaalhoeve.be 

» De Meent, Alsemberg: www.demeent.be 

» De Moelie, Linkebeek: www.demoelie.be 

» De Muse, Drogenbos: www.demuse.be 

» De Ploter, Ternat: www.ccdeploter.be 

» De Warande, Liedekerke: www.warande.be 

» GC Herne: www.herne.be/vrije-tijd/cultuur/gemeenschapscentrum-gc-herne

» Het Koetshuis, Roosdaal: www.koetshuisroosdaal.be

» Rosario, Bever: www.rosario.be 
» Westrand, Dilbeek: www.westrand.be

D O O R L O P E N D 

Z O M E R A A N B O D
TOT 31 AUGUS TUS

LikART Light & Kids Kunstenwandelroutes

Vrijetijd Liedekerke

ELKE DINSDAG

Zomercafé Dilbeek

Op locatie

VAN 19 JUNI  TOT 27 SEPTEMBER

Kunsten Route(s) des Arts

Zes kunstenwandelroutes langs verschillende Vlaamse en Waalse gemeenten

www.kunstenroutesdesarts.be

TOT EIND AUGUS TUS

Expo: WÄG
WÄG is een talentvol jong kunstenaar die zijn schilder- en tekenwerken met Chinese inkt ten toon 

stelt in Halle. Zijn werk is expressionistisch maar hij tekent en schildert ook in de zwart-, grijs- en 

lichttonen. De personages van WÄG zijn mooi en lelijk tegelijk, hebben charme, persoonlijkheid en 

karakter.
‘t Vondel

K I N D E R A A N B O D

TOT 30 AUG 

T H E A T E R W A N D E L I N G  

De Vos in het Bos (4+)

Op locatie – Westrand 

W A N D E L I N G 

De schatten van Vlieg 

Zomerzoektocht op 

verschillende plaatsen in 

onze regio

MA 5 TOT VRIJ  9  JULI

Skatekamp voor beginners

Vrijetijd Dilbeek

WOE 7 JULI

F a m i l i e f i l m  Onward (6+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg 

 CC De Ploter

MA 5 JULI  TEM 20 AUG

Kunstlab Futuristi (4 tot 7 jaar)

Westrand

MA 12 TEM 17 JULI

JamaisVu Musicalkamp 

Liedekerke
GC De Warande

WO 21 JULI

F a m i l i e f i l m  Mijn bijzondere 

rare week met Tess (8+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg 

 CC De Ploter

WO 27 JULI

UITSTAP Durbuy Adventure (6+)

Inschrijven: jeugdregio 

pajottenland@gmail.com

WO 28 JULI

F a m i l i e f i l m  Pinnochio (9+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg 

 CC De Ploter

WO 4 AUG
F a m i l i e f i l m  Minuscule (2+)

Locatie: Kasteel Kruikenburg 

 CC De Ploter

-----
F A M I L I E V O O R S T E L L I N G  Mist (4+)

Het Wolk
GC Warande

VRIJ  6  AUG

U I T S T A P  Planckendael (4+)

Inschrijven: jeugdregio 

pajottenland@gmail.com

MA 16 AUG

U I T S T A P  Walibi (8+)

Inschrijven: jeugdregio 

pajottenland@gmail.com

WO 18 AUG

F a m i l i e f i l m  Choums Odyssee 

(3+)
Locatie: Kasteel Kruikenburg 

 CC De Ploter

MA 23 AUG TOT VR 27 AUG

Skatekamp voor 

gevorderden
Vrijetijd Dilbeek

MA 30 AUG

UITSTAP Woodkid (6 tot 12 jaar)

Inschrijven: jeugdregio 

pajottenland@gmail.com

ZAT 4 SEPT

Ezelsoor, gratis kaftpapier

Op verschillende plaatsen in 

onze regio

O N L I N E  A A N B O D
De kast van Josse De Pauw en Kristien De Proost

Literair gesprek met acteurskoppel

Livestream en podcast  Bibliotheek Dilbeek 

www.westrand.be/dekastvan

LikART in je living

Digitaal cultuurkanaal voor en door Liedekerke

www.liedekerke.be/nieuws/likartjeliving

Podcast durf dromen

Deze podcast is een verhaal over de weg die je kan 

bewandelen om je droom te bereiken, en wat je onderweg 

- met vallen en opstaan - allemaal kan leren. Met ook 

lessen, tips, goede raad en adviezen voor én van dromers 

en durvers met Annemie Struyf.

www.vondel.be/podcastdurfdromen

geert verdict
10/07 CC De Ploter

johan verminnen
18/09 CC 't Vondel

begijn le blue
3/07 CC De Ploter

© Karel Uyttendaele
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Een gezond 
paradijs  
voor paarden

Gezonde paarden in een gezond landschap. Dat is het principe van paddock paradise. Tes Devogeleer en haar man Jasper Allonsius 
zetten hier gemotiveerd op in voor hun paarden Ryon en Flin. Op een mooie lentemiddag vertelt Tes ons alles over haar passie voor 
paarden en de inrichting van hun weide in Lembeek. De vrolijke Ryon en Flin wijken niet van onze zijde en lijken Tes haar verhaal 
enthousiast te bevestigen.

Vanwaar komt jouw passie voor paarden?
Ik heb als kind altijd aan paardrijden 
gedaan in een manege en mijn droom 
was om ooit een eigen paard te hebben. 
Samen met mijn man heb ik dan Ryon 
gekocht en we konden die op een kleine 
weide achter het huis van zijn grootou
ders zetten. Enkele jaren geleden bood 
de kans zich aan om een aansluitende 
weide van 85 are te kopen en we hebben 
niet getwijfeld. Intussen is ook Flin erbij 
gekomen als vriendje van Ryon. We heb
ben dit paardje geadopteerd van het die
renopvangcentrum de Ark Van Pollare.

Waarom de keuze voor een specifieke 
inrichting van de paardenweide?
We zijn vertrokken van een klassieke 
weide met gras en een omheining 
errond. Via mijn opleiding balanced hor
semanship werd mijn interesse gewekt 
voor het 'natuurlijk paardenhouden'. Ook 
met het principe van Paddock Paradise 
kwam ik zo in contact. Ik heb me er wat 
in verdiept en we voelden al snel dat we 
ook voor onze paarden de natuurlijke weg 
wilden inslaan. 

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
We hebben het terrein opgedeeld in drie 
weides en doen de inrichting in stap
pen. Eerst hebben we drie houtkanten 
aangelegd met onder andere zwarte els, 
fladderiep, hazelaar en rode kornoelje. 
Vervolgens hebben we de houtkanten 
beschermd met een natuurlijke afslui

ting. Vorig jaar kreeg de eerste weide 
drie hoogstambomen bij, namelijk een 
zwarte els, ruwe berk en een okkernoot, 
en hebben we nog een haag aangeplant 
met haagbeuk, fladderiep, hondsroos, 
gele kornoelje en Spaanse aak. Uiteraard 
hebben we ook een breed pad om het 
weiland gelegd, de zogenoemde ‘track’, 
wat typisch is voor een Paddock Paradise. 
Daarnaast hebben we ook andere elemen
ten voorzien zoals een bijenhotel, een tak
kenril … En er staat nog heel wat op onze 
bucketlist om nog meer variatie te bren
gen in het geheel dat zowel de paarden als 
de biodiversiteit ten goede komt.

Jullie werden hiervoor begeleid door het 
regionaal landschap …
Ik had al iets gehoord over het project ‘Op 
een Goei wei’ en kwam zo in contact met 
het regionaal landschap. Ik ben bij Regi
onaal Landschap Pajottenland & Zenne
vallei gaan aankloppen en kon rekenen 
op heel wat tips, concrete begeleiding en 
zelfs financiële steun binnen het project 
‘Paarden natuurlijk’ dat toen liep. Mooi 
meegenomen natuurlijk. Hadden we 
de begeleiding en financiële steun niet 
gehad, dan denk ik dat we nog niet zouden 
staan waar we nu staan.

Welke voordelen biedt deze inrichting 
voor de paarden?
Doordat de paarden niet voortdurend bij 
het gras kunnen, hebben ze een gezonder 
leven en minder kans om dik te worden. 

Ze lopen nu ook veel meer en eten geva
rieerder, zoals hooi en eetbare planten. 
Bovendien zorgen de houtkanten voor 
schaduw, want ook wel mooi meegeno
men is. Sommige plaatsen hebben we van 
andere ondergrond voorzien, zoals grote 
keien. Dit zorgt voor een meer natuurlijke 
hoefslijtage. Hier en daar hebben we een 
balk op het pad gelegd zodat de paarden 
ook al eens een sprongetje moeten doen. 
Wat uitdaging dus, zodat het niet saai 
wordt …

Als paardenhouders bouwen jullie ook 
mee aan het landschap. Vind je dat 
belangrijk?
Mijn man en ik zijn graag in de natuur, 
bijvoorbeeld om te wandelen. Aangezien 
natuur en dus ook de natuurlijke habitat 
van vele dieren steeds schaarser wordt, 
zeker in en rond steden, zijn we blij dat we 
met ons lapje grond dat we hebben voor 
de paarden, toch ons steentje kunnen bij
dragen. Naast plaats voor onze paarden, 
is er ook plaats voor tal van andere dieren. 
We spotten hier geregeld ook konijntjes 
bijvoorbeeld. Het is een voorrecht om elke 
dag zo dicht bij zoveel groen te mogen 
vertoeven. We bevinden ons vlakbij het 
Hallerbos en vinden het belangrijk om 
mee te werken aan een groene verbin
ding. We hopen dat mensen met en zon
der paarden zich ook engageren om hun 
weide of tuin zodanig in te richten zodat 
het natuurpareltjes worden voor fauna, 
flora en de mens natuurlijk.

buitengluren
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Een paddock paradise

De term ‘paddock paradise' kent zijn oorsprong bij de Amerikaanse hoeven specialist Jaime Jackson. Met een paddock paradise 
zorg je ervoor dat een paard evenveel beweging en natuurlijke slijtage aan de hoeven heeft, als dat het in de natuur zou krijgen. 
Je bootst met dit concept een natuurlijke leefomgeving na. Een paddock paradise bestaat op zijn minst uit een breed pad dat om 
een weiland heen loopt. Doordat de paarden niet in een rechte lijn kunnen oversteken, bewegen ze meer. Dit kun je stimuleren 
door voedsel en water niet op één plek aan te bieden, maar te verdelen over verschillende plekken. Zo bewegen ze vaker kleine 
stukken om aan hun ruwvoer te komen, wat beter overeenkomt met hun natuurlijke gedrag. 

Steek de handen uit de mouwen

Wil je ook een andere inrichting voor je 
paardenweide, waar zowel je paarden 
als de natuur beter van wordt? Deze drie 
principes helpen je al aardig op weg.
 Zorg voor kleine landschapselemen

ten (hagen, heggen, houtkanten, knot
bomen …) als beschutting tegen regen, 
wind, zon en als ruwvoer en ga voor een 
poel als drinkplek. 

 Ga voor weidebeheer met weinig tot 
geen bemesting om kruiden toe te laten. 
Indien het grasland voorheen rijkelijk 
bemest werd, dan ga je in eerste instan
tie voor verschraling.

 Kies voor een goede inpassing van 
afrastering, schuilhokken, pistes in het 
landschap. Dit kan door te opteren voor 
een natuurlijk materiaal (hout) en het 
inkleden met groenscherm die bestaat 
uit kleine landschapselementen. 

Interesse om zelf aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei voor meer tips. Onder bepaalde voorwaarden kan er 
ook een financiële ondersteuning voorzien worden. Info: www.pajotzenne.be en elyn@pajotzenne.be.
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een blik op

De verborgen 
boodschap van 
landschappen

Het afgelopen jaar gingen we meer dan 
ooit naar buiten. We wandelden in par-
ken, bossen of gewoon om de hoek, 
alleen en in groep. En je hebt misschien 
heel wat prachtige plekjes ontdekt. Toch 
wandelen we er geregeld in sneltempo 
doorheen. Hoe vaak sta je echt stil tij-
dens je wandeling en kijk je rondom je? 
En waarom zou je dat doen? Wat kan je 
leren uit een landschap? Een landschap 
observeren lijkt simpel, maar er zitten 
meer lagen in dan je op het eerste gezicht 
denkt. 

Eerst en vooral is het belangrijk om te 
weten wat een landschap is. Als we hier
over spreken dan stellen we dat in gedach
ten vaak gelijk aan natuur. Toch is er een 
duidelijk verschil tussen de twee. Natuur 
is er zonder menselijk ingrijpen; het 
vindt plaats buiten ons om. Echt onge
repte natuur is er in België eigenlijk niet. 
De mens bouwt hier al duizenden jaren 
nederzettingen, kapt hout en plant bossen, 
bewerkt de grond voor voedsel, legt wegen 
aan, delft grondstoffen en nog veel meer. 
Overal heeft de mens zijn sporen achter
gelaten en de natuur reageert daar op. 
Maar andersom heeft de natuur de mens 

ook voortdurend beïnvloed in zijn doen 
en denken. Dat is precies wat het woord 
landschap omvat. Het is een gezamenlijke 
evolutie van de mens en de natuur. 

Verschillende blikken
Land-schap zegt het eigenlijk zelf al. De 
Nederlandse uitgang -schap komt oor
spronkelijk van scheppen en verwijst ook 
naar maken, creëren. Dat kan je heel letter
lijk opvatten, maar ook als een idee. Afhan
kelijk van onze achtergrond en interesses 
creëren we allemaal een ander beeld op het 
landschap; onze perceptie verschilt. Een 
mountainbiker ziet in het bos misschien 
goede hoogteverschillen om een parcours 
aan te leggen, terwijl een wandelaar eerder 
focust op de planten die er groeien. 

Het landschap bestaat ook uit meer dan 
enkel wat we zien. Wat dacht je van de 
ondergrond, de hoeveelheid regen, of 
de stand van de zon? Ze hebben allemaal 
invloed op de vorming van het landschap.

Hoe kijk jij?
Het landschap kan bijvoorbeeld de drager 
zijn van persoonlijke herinne rin gen uit de 
kindertijd, je jeugd, een vakantie …, maar 

evenzeer verwij zen naar het collectieve 
geheugen van een groep of gemeenschap. 
Landschap als erfgoed is altijd verbonden 
met emoties. Denk maar aan een slagveld, 
een eeu wenoud bos of een bedevaartsoord.

Anderzijds kan je ook objectief naar een 
landschap kijken. Zo zijn er vaak nog heel 
wat archeologi sche of cultuurhistorische 
relicten aanwezig. Op basis hiervan en 
extra documen ten, zoals kaarten, lucht
foto’s, archieven, toponiemen, afbeeldin
gen, geschreven bronnen en mondelinge 
getuigenissen, kan je dan op een we ten
schappelijke manier het landschap lezen. 
Ook de geo logie, de geo morfologie, de 
histori sche, fysische of sociale geogra
fie, de biologie, de landschapsecologie …
vertellen meer over de plek waar je staat. 

De zomerlinde (Tilia platyphyllos) werd aan ge plant op de open kouter tussen de dorps kernen van Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw op de kruising van 

meerdere veld wegen (Puttenberg en het verlengde van de Klein-Nederstraat) en markeert de admi ni stra tie ve grens tussen Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek.

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed
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Zelf aan de slag met 

landschaps lezen! 

Neem deze pagina mee als je gaat 
wandelen of fietsen. Kies vijf momen-
ten uit om even te stoppen en een 
opdracht te lezen. Al deze opdrachten 
doen je het landschap eens op een 
nieuwe manier ervaren. 

1 Ga op een plek staan en sluit 
je ogen. Stel je voor dat je een 

blinddoek om hebt en dat je niet weet 
waar je bent. 
Wat hoor je allemaal? Herken je ze alle
maal? Hoor je natuurlijke of menselijke 
geluiden? Welke geluiden zijn dichtbij 
en welke zijn ver weg? Zijn er aange
name of storende geluiden?
Open dan je ogen en kijk of je de gelui-
den kan koppelen aan wat je nu kan 
zien. Zijn er dingen die je kan horen, 
maar niet kan zien?
 

2 Stel je voor dat je uit een andere 
tijd naar hier bent gereisd. Je 

staat op deze plek en je kijkt rond. 
Kan jij bepalen in welke tijd je terecht
gekomen bent? Welke elementen in het 
landschap geven je hierover informatie? 
Hoe oud zouden de bomen zijn? In welk 
seizoen ben je terecht gekomen? Welke 
technologie is zichtbaar? Rijden er al 
auto’s? Hoe zijn de wegen aangelegd?
 

3 Zoek een plek waar je ver kan kij-
ken. Draai dan helemaal rond en 

beschrijf de lijn van de horizon. 
Hoe ziet die eruit? Kunstmatig of nog 
natuurlijk? Golvend of plat? Past alles 
wat je ziet bij elkaar? Welk stukje van de 
horizon is jouw favoriet? Wat zou er 100 
jaar geleden nog niet gestaan hebben? 
 

4 Neem even pauze! 
Stop af en toe met wandelen en 

kijk eens achter je. Je krijgt dubbel 
zoveel mooie uitzichten.
 

5 Kijk eens rondom je. Wat vind jij 
van dit landschap? 

Vind je het mooi of lelijk? Waarom vind 
je dit mooi of lelijk? Wat zou er kun
nen veranderen om het (nog) mooier 
te maken? 

Wat is landschapslezen?
Er zijn dus veel verschillende manieren 
om naar het landschap te kijken. Land
schapslezen is een methode die je tijdens 
het wandelen in staat stelt het landschap 
waar te nemen en de samenhang tussen de 
verschillende lagen te begrijpen, te ‘lezen’ 
als het ware. Het vergt een aandachtige 
meerzinnige blik. Je kan dit doen door te 
zoeken naar zichtbare samenhangen met 
de ondergrond, de inrichting, het seizoen 
en de geschiedenis in het landschap. Al 
deze aspecten samen vormen het verhaal 
van het landschap.

We spreken met cultuurhistoricus en 
antropoloog Joris Capenberghs, die 
groepen meeneemt voor sessies land-
schapslezen. 

Als eerste vragen we ons af wat het leuk-
ste is aan een groep begeleiden tijdens 
een sessie landschapslezen?
Het is erg prettig als je mensen helpt deze 
complexiteit te leren zien en te ontrafelen. 
Uit ervaring weet ik dat iedereen achteraf 
zeer verwonderd is. Vaak zijn mensen 
ook erg dankbaar voor wat ze onderweg 
hebben ontdekt. Zeker in een landschap 
waarmee ze vergroeid en emotioneel ver
bonden zijn. Landschapslezen doet je het 
landschap ‘van binnenuit’ begrijpen. In 
zekere zin leer je anders kijken naar wat 
je vertrouwd lijkt. 

Waarom zou jij een sessie landschapsle-
zen aanraden aan de lezer? Wat doet het 
met een mens? 
Als je rustig bent, ergens gaat wandelen 
of op reis bent, kijk je met meer aandacht 
en ben je je veelal bewuster van het land
schap waarin je je beweegt. Welnu, als we 
met z’n allen bewuster met het landschap 

leren omgaan, het leren begrijpen, inter
preteren en beleven, kunnen we samen 
keuzes maken. Als we ons als gemeen
schap het landschap bedachtzaam leren 
toeeigenen, kunnen we het verleden 
–‘ons’ verleden – ook herinneren. Dan 
zullen we ook vanuit ecologisch oogpunt 
hopelijk goede voorouders zijn voor wie 
na ons komt.

Hoe kijk je, met al jouw ervaring, nu zelf 
naar je omgeving?
Het is vreemd dat we in Vlaanderen zo 
weinig aandacht hebben voor het land
schap waarin we dagelijks leven en wer
ken. Ik ben altijd verrast hoezeer mensen 
gewend zijn geraakt aan banaliteit en een 
‘verrommeld landschap’ vol lintbebou
wing, nieuwbouwwijken, bedrijventer
reinen, snelwegpanorama’s … Gelukkig 
zijn er heel wat initiatieven en tendensen 
die het tij proberen te keren. We wande
len terug, we kiezen steeds vaker voor 
autoluwe koop en wooncentra, we zijn 
ons almaar meer bewust dat we als mens 
evenzeer deel uitmaken van de natuur … 
Toch is er nog een lange weg te gaan.

Wat kunnen mensen zelf gemakkelijk 
ondernemen om een landschap eens 
anders te ervaren?
Eens in een bos gaan wandelen op het 
‘blauwe uur’, vóór zonsopgang, of ’s 
avonds, wanneer zich langzaam een 
deken van duis ternis over het landschap 
legt, maar nog nét genoeg licht is om nog 
iets te zien. In vroegere tijden was dit het 
‘uur tussen hond en wolf’, waarop je best 
uitkijkt en het gevaar op de loer ligt … Als 
je op zo’n moment even je stoute schoe
nen aantrekt, ervaar je meteen ‘aan den 
lijve’ waar volksverhalen over gaan en hoe 
de schemering de verbeelding prikkelt.

Roosdaal, Berchembos. Door mountainbikes is de helling kaal geworden. 

De tragische molen in Roosdaal. 

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed
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Met Bruegel naar morgen

2019 was het jaar van Bruegel. De 
Vlaamse kunstschilder stierf dat jaar 
exact 450 jaar geleden, maar vergeten 
zijn we hem nog lang niet. Met het pro-
ject ‘Met Bruegel naar morgen’ zet het 
Pajottenland Pieter Bruegel de Oude 
opnieuw in de schijnwerpers. Als één 
van de drie B’s van het Pajottenland is 
Bruegel, naast Bier en Brabantse trek-
paarden, een van de grote redenen om 
de streek te verkennen. 

Het project ‘Met Bruegel naar morgen’ 
omvatte de voorbije 3 jaar allerlei acti
viteiten. Zo kregen de zogenaamde 
LEADERgemeenten (Bever, Galmaar
den, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, 
Roosdaal) wandelkaartjes om zowel 
bewoners als bezoekers naar buiten 
te trekken en de streek op een andere, 

nieuwe manier te laten ontdekken. Ook 
werden er via Eén en Canvas seizoens
beelden van het Pajottenland uitgezon
den. Verenigingen konden dan weer hun 
kas spijzen via de verkoop van streek
pakketten met Pajottenlandmerkpro
ducten. Sluitstuk van het project was 
de wandel en fietsgids ‘Verhalen uit 
het Pajottenland’ met verhalen over 
boeiende mensen en gebeurtenissen 
uit de laatste 800 jaar van onze Pajotse 
geschiedenis.

 Al deze initiatieven en samenwerkin-
gen hebben geleid tot een meer leefbare 
economie en meer leefbare dorpen, waar 
zowel échte Pajotten als eendagspajot-
ten kunnen genieten van een waaier aan 
activiteiten en op een originele manier 
de streek kunnen (her)ontdekken. 

De B van Bruegel en babytheek …
Het Pajottenland zet volop in op plattelandsontwikkeling. Wandelen en fietsen door 
het glooiende landschap van Bruegel kent door het project ‘Met Bruegel naar morgen’ 
een enorme boost. Wanneer we denken aan morgen, dan denken we ook aan duur-
zaamheid en toegankelijkheid voor iedereen. En net daar wil het initiatief ‘BUITEN-
gewoon GEZINd’ zijn steentje toe bijdragen. We laten je kennismaken met deze twee 
mooie projecten. 

Organisaties en openbare besturen uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, 
Lennik, Pepingen en Roosdaal kunnen met de beschikbare middelen van streekorgani
satie Pajottenland+ al bijna 20 jaar projecten rond plattelandsontwikkeling realiseren. 
Twee zo’n projecten  ‘Met Bruegel naar morgen’ en ‘BUITENgewoon GEZINd’  lopen op 
hun laatste benen en zijn intussen goed verankerd.

uitgelicht

De wandel- en fietsgids ‘Verhalen uit het 
Pajottenland’ brengt een brok Pajotse geschiedenis

BUITENgewoon GEZINd
Met het project BUITENgewoon 
GEZINd wil het Pajottenland focus-
sen op sociale bijeenkomsten en 
duurzame deeleconomie. Kwetsbare 
gezinnen worden in dit project niet 
vergeten. Zij beschikken vaak niet 
over een natuurlijk netwerk, verkeren 
in vervoersarmoede, hebben een lage 
toegang tot dienstverlening of gera-
ken in een sociaal isolement. Een van 
de hoogtepunten van het project is 
een babytheek in het Baljuwhuis van 
Galmaarden. Hier kunnen alle gezin-
nen terecht voor babyspulletjes. 

Drie Pajotse gemeenten (Herne, Gal
maarden en Bever) werkten samen 
om zo’n babytheek op te richten, een 
bibliotheek met babyspullen. Veel 
spullen heb je namelijk maar enkele 
maanden nodig en dan is het handig 
dat je die kan uitlenen. Een babytheek 
is dan ook de ideale manier om twee
dehandsspullen te recupereren én 
nieuw leven in te blazen. En dat hebben 
heel wat gezinnen al begrepen, want 
bewuster leven en hergebruik zijn vaak 
geen loze woorden en daar kan een 
babytheek alleen maar baat bij hebben. 

 Het project BUITENgewoon GEZINd 
had de voorbije 3 jaar tot doel kwets-
bare ouders extra kansen te geven. 
Een geslaagd project dat zorgde voor 
samenwerkingen en oplossingen. Tal 
van families werden geholpen door in 
dialoog te gaan. 

Blaas babyspullen nieuw leven in  
via de babytheek in Galmaarden
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“Achter elk streek product schuilt een verhaal”
Iets buiten het centrum van Halle baten 
Johnny en zijn vrouw Ursula het Streek-
producten Centrum uit. Hun winkel 
omvat een heleboel streekproducten. 
Een deel van wat ze aanbieden, maken 
ze ook zelf. 

Het verhaal van Streekproducten Cen
trum ontsprong zo’n dertig jaar geleden. 
Johnny Sterck opende, samen met een 
vriend, een streekproductenshop in een 
loods. Daar verkochten ze tal van produc
ten, maar ze produceerden ook zelf. Vijf 
jaar later was die loods te klein geworden, 
waardoor ze naar Halle verhuisden, de 
MariaStad van het Pajottenland en de 
Zennevallei. Johnny en Ursula namen het 
project over en maakten van hun hobby 
en passie hun werk.

Ambacht
Streekproducten Centrum is niet zomaar 
een winkel waar je streekproducten kan 
kopen. Veel van de producten die je er 
ziet, worden op een ambachtelijke wijze 
vervaardigd. Johnny maakt onder andere 
fruitwijnen van appelen, peren en krie
ken, maar ook aperitieven als jenevers 
en advocaat. In de winkel vind je ook 
een heleboel andere streekproducten. 
Van geuze en Kriek tot kaas en wafel
tjes. Johnny en Ursula geven de voor
keur aan producten die rechtstreeks uit 
VlaamsBrabant komen. Specifieker nog: 
producten uit het Pajottenland. “We vin
den het belangrijk dat tradities in ere wor

den gehouden, achter elk streekproduct 
schuilt dikwijls een hele geschiedenis.” 

Halse krotten
In 2016 voegden Johnny en Ursula nog een 
streekproduct aan hun assortiment toe: de 
Halse krotten. Ook die worden in het Streek
producten Centrum gemaakt. Johnny nam 
het productieproces over van Jan Springael. 
De machines verhuisden naar het Streek
producten Centrum en de traditie die van 
generatie op generatie werd doorgegeven, 
wordt dankzij die overname in ere gehou
den. De zachte lekkernij is een mengeling 
van suiker, kandijsiroop, glucose, boter en 
 het kan bijna niet anders  een geheim 
ingrediënt. Het snoepje dat tot de familie 
van babelutten hoort, is niet hard, maar 
eerder kruimelig. De krotten worden in een 
zakje van 9 stuks verkocht. "Vroeger kon je 
als bedevaarder een zakje per 9 krotten 
kopen om tijdens het ‘noveen’ te snoepen. 
Na elk gebed kon je dan van een lekkernij 
genieten”, verklaart Johnny.

Wil je net zoals Johnny een ambacht leren of doorgeven? 

Dan hebben we goed nieuws voor je. De Vlaamse overheid maakt immers beurzen vrij 
om vakmanschap door te geven in meesterleerlingtrajecten. Gedurende maximaal 
2 jaar kan je gebruikmaken van financiële ondersteuning om je een ‘stiel’ eigen te 
maken die je niet op de schoolbanken kan leren. Interesse? Check dan onderstaande 
website en dien je voorstel in voor 15 september 2021.
www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureelerfgoed/subsidies/beurzenvoor
hetdoorgevenvanvakmanschapeenmeesterleerlingtraject 
Meer info: cultureelerfgoed@vlaanderen.be 

Zin in een mand met heerlijke 
streekproducten?

Wij mogen jullie verwennen 
met 1 gratis streekproductenmand  

ter waarde van 50 euro.

Wil je hier kans op maken, stuur ons dan het juiste 
antwoord op de volgende vragen. Uit alle juiste ant
woorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

• Welke rivier stroomt door Halle? 

• Waarom worden de Halse krotten in 
een zakje per 9 stuks verkocht? 

• Van hoeveel verschillende producenten 
verkoopt Streek producten Centrum 
geuze en Kriek (tip: neem een kijkje in 
de webshop)? 

Mail je antwoorden (met vermelding van je contact
gegevens) voor 30 augustus 2021 naar annelies.
desmet@dilbeek.be of stuur ze op naar CC Westrand, 
t.a.v. Annelies Desmet, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek.
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tradities in
 de kijker

Als de heiligen en 
bloemen op stal blijven
Erfgoed in tijden van corona

De covidpandemie deed ons anders kijken naar het erfgoed in de regio: we trokken 
massaal onze wandelschoenen aan en (her)ontdekten de kappelletjes langs Pajotse 
wegen en brandden kaarsjes in de hoop voor een goede afloop. De crisis had ook een 
impact op de rijke tradities in Pajottenland en Zennevallei zoals de Sint-Veroonmars in 
Lembeek en de bloemencorso in Ternat. Benieuwd naar erfgoed in tijden van corona? 
Wij zochten het voor je uit.

Tradities om te koesteren
Corona zorgde ervoor dat verschillende 
tradities in de regio eventjes on hold 
werden gezet. Voor het eerst sinds men
senheugenis ging de SintVeroonmars in 
Lembeek niet uit op Paasmaandag en ook 
de wagens van de op één na oudste bloe
mencorso van het land bleven op stal in 
Ternat. Maar stil bleef het niet: SintVer
oon nam  als beschermheilige tegen 
ziektes  opnieuw zijn prominente plaats 
in in het straatbeeld en via livestreaming. 
Er ontstonden, net zoals vorig jaar, spon
taan een aantal ideeën iets virtueel te 
organiseren. Dirk Vandenplas, voor
zitter van de Koepel SintVeroonmars, 
vertelt: “De Soldatenclub Congo heeft 
opnieuw een filmpje gemaakt waarbij ze 
een boodschap inspraken voor de man
schappen. Vanuit de koepel hebben we 
een meer algemene film gemaakt van de 
mini misviering vanuit de kerk van Lem
beek, geleid door onze pastor. En dan was 
er op zondag in de namiddag een gelijk
aardig initiatief vanuit de Carabiniers die 

ook een montage maakten van beelden 
en muziekfragmenten. Op paasmaandag 
was er in de namiddag tussen 16u en 18u 
een uitzending van Radio Victoria die een 
2 uur durend programma samenstelde 
rond de SintVeroonmars met interviews 
van verschillende deelnemers. Dit werd 

dan ook afgesloten met de gezamenlijke 
uitvoering van het befaamde muziekstuk 
‘De zwetten deuvel’ elk vanuit ‘zijn kot’. 
Dat was een heel mooi programma. Ik 
denk dat al deze initiatieven zeer geap
precieerd werden door de mensen.”

En wat blijkt? Ook digitaal leeft de mars 
inderdaad verder. Zelfs meer dan 50% van 
de respondenten is ervan overtuigd dat 
sociale media zoals Facebook en Insta
gram vanaf nu mee het toeleven naar en 
beleven van de Paasprocessie blijvend zal 
verrijken. Een soort SintVeroon 2.0 dus. 

© Johnny Similon

© Johnny Similon
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Een tweede digitaal leven
De lockdowns zorgden er ook voor dat een 
stukje immaterieel erfgoed een tweede 
digitaal leven kreeg: foto’s werden 
gedeeld en herinneringen werden opge
haald. En zo zorgde corona er ongewild 
ook voor dat de recente geschiedenis van 
deze praktijken voor een stukje ontsloten 
werd. Desalniettemin bleef de afgelasting 
voor de deelnemers en organisatoren van 
de Bloemencorso in Ternat een bittere pil. 
Freddy, voorzitter van ‘De Meiklokjes’ en 
één van de sterkhouders van de traditie 
licht toe: “De annulaties mogen zeker 
niets afdoen aan deze traditie … Het is 
echt jammer. Net nu we zo een grote stap 
vooruit hadden gemaakt 2 jaar geleden 
toen we van 5 naar 15 wagens in de stoet 
gingen.” 

Bij zowel de bloemen
corso in Ternat als bij 
de SintVeroonmars in 
Lembeek is 75% van 
de respondenten dan 
ook van mening dat 
de coronacrisis een 
blijvende impact op 
de tradities zal hebben. 
Alvast één traditie lijkt 
hier sterker uit te komen: 
SintVeroon wordt gemist in 
Lembeek. Zo is de traditionele paas
affiche, deze keer met een collage van 
alle voorbije affiches, een duidelijk teken 
dat dit erfgoed in de harten van de men
sen zit. “We voorzagen 2500 exemplaren 
en die vlogen als het ware allemaal de 
deur uit. Meer dan anders. In het straat
beeld waren ze zeer prominent aanwezig, 
meer dan anders vind ik persoonlijk. De 
mensen reageerden zeer positief. Het is 
een symbool van verbondenheid en hoop 
op betere tijden”, aldus Dirk Vandenplas.

Anders ligt het voor de corso in Ternat. Als 
enige voorjaarscorso in de Lage Landen is 
de organisatie ervan nooit een evidentie 
geweest: de bloemen zijn op dat moment 
nog peperduur en de praktijk van het 
‘blommekes steken’ vergt naast techniek 
ook creativiteit, planning en veel volk. 
Vooral dat laatste is vandaag niet langer 
vanzelfsprekend. 

Kaarsjes branden voor religie in 
coronatijden
Alhoewel er sinds het begin van de coron
acrisis beduidend meer kaarsjes gebrand 
worden volgens eredeken Jozef De Rid
der van de SintGertrudisparochie, bleven 
de kerken sindsdien voor de eredienst zo 
goed als dicht. Maar aan creativiteit ook 

daar geen gebrek. Aan 
het begin van de cri

sis startte Dave van 
Asten in samenwer
king met eerwaarde 
Chris Butaye eucha-
ristie.online op. Via 

dit platform konden 
gelovigen de kerkdien

sten volgen. Een succes, 
want wekelijks werd de 

opgenomen mis op zo’n 270 tot 
320 toestellen afgespeeld waardoor ze 
tot twee keer meer gelovigen kon berei
ken dan de fysieke vieringen.

Priester Butaye: “Sinds begin maart van 
dit jaar zijn we ook herbegonnen met 
eucharistievieringen met publiek in de 
kerk, hoewel hierbij maar maximum 15 
mensen mogen aanwezig zijn. We wer
ken met een reservatiesysteem. Dat is 
niet echt 'mensvriendelijk', maar dit sys
teem is toch beter dan helemaal geen vie
ringen met mensen in de kerk. We bieden 
dus aan wat mogelijk is, binnen de krijt
lijnen van de geldende maatregelen. Eens 
de beperkingen opgeheven zijn, zullen 
we stoppen met vieringen te streamen. 
De (fysieke) samenkomst van gelovigen 
is immers een wezenlijk aspect 
van liturgie en geloofsbele
ving, en dit zullen we dus 
terug aanmoedigen 
zodra dit mogelijk is.” 
Dave: “Het ‘doel’ van 
een geloofsgemeen
schap is volgens mij 
net mensen samen
brengen. Ik denk dus 
niet dat het op afstand 
volgen van een viering 
dat realiseert. Het is/was een 

kortetermijnoplossing om mensen zich 
lokaal verbonden te laten voelen. Het zal 
wat afwachten zijn …” Ook in de rusthui
zen van de parochie brachten de opgeno
men misvieringen troost in bizarre tijden. 
Samen met eredeken Jozef De Ridder 
zorgde Dave voor vieringen, die opgeluis
terd werden met foto’s uit de oude doos. 
De bewoners konden deze vieringen erg 
smaken. Desalniettemin heeft corona een 
grote impact op het beoefenen van religi
euze tradities en rituelen.

Langsheen Vlaamse wegen …
Al wandelend (her)ontdekten de inwoners 
van Pajottenland & Zennevallei de bede
vaartsoorden en de kapelletjes dicht bij 
huis. En die laatste hebben zeker ook voor 
nietgelovigen wat te bieden. Ze vormen 
ideale locaties om eventjes letterlijk stil 
te staan, van de stilte te genieten en tot 
rust te komen. Jude Okengwo, pastoor in 
Dilbeek, omschrijft het als volgt: “Vlaan
deren staat vol met kapelletjes en dat is 
leuk om te zien. Je vindt er rust en kan er 
herbronnen. De kapel komt dan wel uit de 
katholieke traditie, maar je kan er zelf een 
eigen invulling aan geven. Je haalt er uit 
wat je zelf wil.”

De herontdekte kapelletjes zijn 
een mooi voorbeeld van 

hoe erfgoed mee leeft en 
evolueert met de bevol

king en de omstandig
heden. Welke richting 
de erfgoedtradities 
in onze streek zul
len uitgaan, is voor 

ons allemaal nog even 
afwachten. Al is het wel 

duidelijk dat erfgoed de 
harten beroert.

Priester Jude Okengwo

Priester Chris Butaye
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Elham - Elly voor de vrienden - Mansoury kwam eind 1986 van Iran naar België. Opge-
groeid in superdiversiteit, vindt ze het belangrijk om haar roots ook mee te geven aan 
haar zoontje. We spraken met haar over gezond eten, culinaire Perzische verwenne-
rijen en natuurlijk ook over erfgoed om te koesteren.

Hoe was het voor jou om in de rijkdom 
van meerdere culturen op te groeien?
Het was een enorme rijkdom en tegelijk 
ook een zoektocht. Als kind had ik steeds 
het gevoel dat mijn achtergrond niet even
waardig was ten opzichte van de Belgische 
of Vlaamse cultuur. In de media kwam ook 
steeds een stereotype beeld van Iran naar 
voor. Ik merkte als kind dat Iran tot in de 
jaren 70, hier enkel positief werd belicht en 
dat het vooral ging over de pracht en praal 
van de sjah (nvdr. Sjah betekent koning in 
het Perzisch) en diens vrouw, Farah Diba. 
Sinds de Iraanse dictatuur en het Islami
tisch regime heerst er in de wereld vooral 
een grimmig beeld over mijn geboorte
land. Dit klopt ook, maar slechts gedeel
telijk. Door als twintiger over de Iraanse 
geschiedenis te lezen, leerde ik dat de 
Iraanse politieke geschiedenis de afgelo
pen 100 jaar ook een verhaal is van vele 
burgers, dichters, zangers, ministers … die 
zich systematisch voor meer mensenrech
ten hebben ingezet en tegelijk ook streden 
tegen de buitenlandse inmenging. Helaas 
komt dit quasi nooit in beeld.

Wat neem je erfgoedsgewijs nog meer 
zelf mee vanuit Iran? Wat wil je zeker 

meegeven aan jouw toekomstige (klein)
kind(eren)?
Met mijn zoontje spreek ik mijn moeder
taal, het Perzisch (Farsi), en probeer ik ook 
verhalen van Rumi voor te lezen. Hoewel de 
verhalen in kinderboeken op maat van de 
leefwereld van kinderen is geschreven, zijn 
ze doordrongen van metaforen en beeld
spraak. Het gaat meestal over de moraal 
van het verhaal, de valkuilen van hoog
moedigheid, verder kijken dan je neus lang 
is … Ik vind het belangrijk dat hij niet alleen 
Studio 100 of deprinseswordtdoorde
prinsgered sprookjes kent. Hopelijk heb 
ik binnen enkele jaren zelf het lezen en 
begrijpen van Perzische gedichten onder 
de knie en kan ik hem de veelzijdige poë
ziecultuur meegeven. Een van de gezonde 
eetgewoontes die ik als kind vreemd vond, 
maar waar ik nu meer en meer waarde aan 
hecht, is het eten van tuinkruiden. Wat 
ook super gezond is. Zo zet ik vaak platte 
peterselie, basilicum, koriander, jonge 
ajuin, radijzen mét bladgroenals bijgerecht 
mee op tafel. De klassieke Iraanse rijst en 
de bijhorende stoofpotten zijn immers vrij 
neutraal van smaak. De tuinkruiden geven 
je gerecht én meer pit én zo ervaar je ook 
verse onbewerkte smaken. Hierdoor heb

ben we amper zout of gefabriceerde sau
zen nodig bij Iraanse gerechten. 

Een Iraans kruid dat we allemaal wel ken-
nen omwille van zijn gele kleur is saf-
fraan. Kan je hier iets meer over vertellen.
Saffraan is inderdaad het centrale ingre
diënt in de Iraanse keuken. Het laat erg 
snel vlekken na en dus wordt het heel 
voorzichtig gebruikt. We gebruiken het 
op velerlei manieren om bijvoorbeeld 
extra smaak en kleur te geven. Omwille 
van de vele gezondsheidsvoordelen wordt 
het ook als thee gedronken. De stampers 
van de Saffraankrokus worden dan met 
weinig kokend water gemengd en na twee 
uur 'trekken' krijg je een gouden drank. 
Saffraan is ook een typisch geschenk uit 
Iran. Maar wel eentje dat alleen aan de 
écht goede vrienden wordt gegeven, ver
mits het peperduur is. 

Van verre oorden 
tot ‘uit den hof’
culinair erfgoed in de kijker

ten huize van
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Welke signature dish vinden we zeker 
terug op jouw eettafel en kan je hier iets 
over vertellen?
Hoewel ik zo weinig mogelijk vlees en 
zuivel probeer te consumeren, is mijn 
signature dish een stoofpot met tuin
kruiden en lamsvlees: 'Ghormeh Sabzi'. 
Het betekent letterlijk 'groene stoofpot'. 
Je kan het wat vergelijken met paling in 
het groen, maar dan de vleesvariant. De 
stoofpot geeft een mozaïek aan smaken 
door de diverse tuinkruiden zoals spina
zie, fenegriek, koriander en platte peter
selie. Het gerecht is zo simpel dat je er niet 
veel voor moet doen. Dat ik het rustig zelf 

zijn gang laat gaan tijdens enkele uren 
pruttelen, maakt dat ik dit gerecht goed 
kan maken (lacht). Enkel wat zout op het 
vlees, aanstoven met ajuin, de fijngehakte 
tuinkruiden toevoegen, deksel op je giet
ijzeren pot en pruttelen maar.

Heb je ook een leuk weetje voor ons over 
Perzisch erfgoed/Iran dat je met ons wil 
delen?
Dat is zonder twijfel de tuinkunst in Iran! 
Het beeld dat ik nu zal scheppen, zal in 
schril contrast staan met wat veel men
sen associëren met Iran. Voor mij zijn de 
eeuwenoude Iraanse tuinen net die plek
ken die alle schoonheden van het land 
herbergen. Een overvloed aan planten: 
cipressen, granaatbomen, platanen, jas
mijnbloemen, rozen, anjers, klaprozen … 
Dit allemaal gecombineerd met histori
sche paleizen met prachtige en verfijnde 
architectuur, tuinpaviljoenen, vijvers en 
graftombes met opschriften van gedich
ten van dichters zoals Hafez of Saadi. 
Sinds ik die tuinen bezocht heb, ben ik 
mijn hart verloren aan alles wat met deze 
elementen te maken heeft. UNESCO zette 
de 'Perzische tuin' in 2011 trouwens op 
de lijst van beschermd werelderfgoed.

Wie zelf aan de slag wil met tuinkruiden 
kan het gerecht Kuku Sabzi, een traditio-
nele Iraanse kruiden omelet, eens klaar-
maken. Lekker fris, gezond en snel klaar. 

Kuku Sabzi

Een kuku is de Perzische variant van 
een omelet of een frittata, maar dan 
met minder eieren. Je kan hem warm 
of koud eten en is samen met wat 
rijst, brood of yoghurt een ideaal 
vegetarisch avondmaal. 

Dit heb je nodig (4-6 personen):
 2 bosjes platte peterselie (+/ 100 g)
 2 bosjes koriander ( +/ 100 g)
 2 bosjes dille ( +/ 100 g)
 3 bosjes bieslook (+/ 20 g)
 23 eetlepels olijfolie
 2 bosjes lenteui, in ringetjes
 2 theelepels kurkuma
 8 middelgrote eieren
 2 eetlepels bloem
 2 eetlepels Griekse yoghurt
 3 theelepels bakpoeder
 versgemalen zwarte peper
 zout 
 34 volle eetlepels gedroogde 

barberries of zuurbessen (deze 
kan je eventueel vervangen door 
gojibessen)

 100 g gehakte walnoten

Zo maak je het:
 Verwarm de oven voor tot 180 °C.
 Hak alle kruiden fijn. Bak de kruiden 

en lenteuitjes een paar minuten in 
de olijfolie. Doe er dan de kurkuma 
bij en bak nog 5 minuten. Laat 
afkoelen.

 Meng de eieren, bloem, yoghurt, 
het bakpoeder en peper en zout tot 
een glad mengsel. Voeg hier het 
kruiden mengsel aan toe en roer 
goed. Meng tenslotte de zuurbessen 
en walnoten erdoor.

 Bekleed een grote ovenschaal met 
bakpapier. Giet het eikruiden
mengsel erin en bak 35 tot 40 
minuten in de oven. Laat afkoelen 
en snijd in blokjes om te serveren.

Smakelijk! 

Kruidenwandeling

Westrand organiseert i.s.m. Avansa een kruidenwandeling. Welke planten 
groeien in de vrije natuur en waarvoor kan je ze gebruiken? Herboriste Eva 
Engels geeft praktische tips en weetjes over wilde kruiden. Ontdek wat je met 
al dit natuurmoois kan doen in de keuken of in je huisapotheek.
Wanneer? 29 augustus 2021 van 12u4515u 
Vertrek? Kinderboerderij Het Neerhof (Neerhofstraat 2, Dilbeek)
Inschrijven: www.westrand.be/kruidenwandeling 
Draag gepaste schoenen en eventueel regenkledij. 
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Een kopje Iraanse thee 
met saffraan-rotssuiker
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Op zoek naar gezonde 
voeding en rust? 
Welkom in de Pluktuin!

expert aan het w
oord
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Lokale en gezonde voeding, sociale contacten en voeling met de natuur. Dat is waar 
de Pluktuinen Pajottenland op inzetten. Boer Mahecor en boer Bert vertellen ons over 
hun gedeelde passie, hun vriendschap, maar vooral over de toekomst van deze pluk-
tuinen voor de Pajotten.

Wanneer ik van mijn fiets spring aan de 
pluktuin in Oetingen, gelegen op een per
ceel achter Fotonica Innovatie Centrum 
van de VUB, staan de twee boeren me al 
met een grote glimlach op de wachten. 
Mahecor vertelt me honderduit over hoe 
hij vroeger als kind in Senegal drie maan
den vakantie doorbracht bij zijn grootou
ders om zich volop onder te dompelen in 
de natuur. “Ik heb toen enorm veel geleerd 
over wat de natuur ons kan geven en vooral 
hoe wij ermee dienen om te gaan”, vertelt 
hij. Mahecor leerde zijn Vlaamse vriendin 
kennen en volgde zijn hart naar België. Via 
de kinderen kwam hij in contact met Bert 
Geysels. “De moestuin was onmiddellijk 
onze gedeelde passie. We houden beiden 
enorm van het buiten zijn en begonnen 
samen te dromen van een stukje grond 
waar we aan natuurgerichte landbouw 
konden doen. Het was een zoektocht en 
uiteindelijk kwamen we op een lapje grond 
in Herne terecht. Daar startten we de eer
ste pluktuin”, legt Bert uit. Er werd gepolst 
naar de noden van de klanten en volop 
geëxperimenteerd om efficiënt te werk te 
gaan. De pluktuin in Oetingen, die zopas de 
deuren opende, is Pluktuin versie 2.0, leg
gen de mannen me uit. “Het is voor ons een 
grote leerschool, waar we momenteel nog 
geen inkomsten uit halen. De bedoeling is 
dat we met het geheel op termijn ook een 
goed economisch model kunnen uitrollen”, 
vervolgt Mahecor. 

Op het ritme van de natuur
Wat ik moet verstaan uit de 2.0.? “We ver
trekken vanuit het idee dat als je de natuur 
goed begrijpt en volgens die inzichten 
weet te produceren, dit prachtige resul
taten oplevert. Zo gebruiken we technie
ken uit de permacultuur en kweken we via 
natuurlijke processen”, aldus Bert. Vanwaar 
al deze kennis? “Bert is bioingenieur en 
heeft de wetenschappelijke kennis, maar 
we zijn er beiden van overtuigd dat je 
een aantal zaken niet op school leert. De 
natuur leer je voelen en doorgronden door 
veel te observeren en met een grote portie 
geduld. De natuur heeft een eigen ritme en 
het is een hele uitdaging om deze goed te 
begrijpen”, lachen ze. De connectie met 
de natuur wordt in de Pluktuin Oetingen 
ook symbolisch weergegeven. Een obelisk 
geplaatst van de hand van Wim De Saede
leer staat neergepoot in de pluktuin. In de 
pluktuin in Herne toont een eeuwenoude 
majestueuze zomereik deze verbinding.

Connectie staat centraal
De boeren willen met de Pluktuinen ook 
een groter verhaal brengen. “Vandaag 
zitten we vast in grote maatschappelijke 
thema’s, zoals de klimaatverandering. Dit 
heeft een enorme economische en men
selijke impact en brengt grote miserie 
met zich mee, zoals massamigratie die tot 
oorlogen leidt. Eén van de oplossingen is 
een verandering in onze voedselproduc

tie. Deze begint bij connectie met de 
natuur, sociale connectie met de omge
ving en connectie met jezelf”, zo krijg ik 
hier te horen. De boeren hebben niet de 
intentie om grote verhalen te verkopen, 
maar wel om mensen te laten meewerken 
aan de grote maatschappelijke vraag
stukken door hun voedsel in de pluktuin 
te kopen. “De klanten komen hier winke
len in openlucht. Ze wassen hun handen 
met natuurzeep bij het binnenkomen 
en kunnen al rondlopend plukken wat ze 
nodig hebben. Wij geven met plezier ook 
uitleg en tips om zelf voedsel te kweken. 
En zelfs wie niets koopt, is hier welkom 
om te genieten van de sociale interactie 
en de rust”, gaan ze verder. 

Zonder stress
In de pluktuin vind je meer dan 200 soor
ten en variëteiten groenten, zo’n 50 krui
den en 30 soorten bloemen. Samen dus 
een aanbod van zo’n 300 verschillende 
producten. “Al moeten we hier toch een 
kanttekening bij maken, want we zijn 
nog niet zeker dat de volledige oogst zal 
slagen. We proberen vanalles uit”, lachen 
ze. En dat doen ze zonder stress. “Dat 
leer ik dan weer van Mahecor”, knipoogt 
Bert. “We moeten de tijd nemen om het 
ritme van de natuur te leren kennen en 
stress hoort daar niet bij. Nu en dan een 
rustpauze inlassen is zeker noodzakelijk”, 
besluiten de gepassioneerde boeren.

Pluktuinen Pajottenland vind je in Herne, 
in Oetingen en in Gooik (Paddenbroek). Op 
termijn komt hier nog Bever bij. 
Meer info: www.pluktuinenpajottenland.be

Jongeren en techniek in de Groeituin 5.0

Aan de Pluktuin is ook het project voor jongeren ‘Groeituin 5.0’ gekop
peld. De Groeituin 5.0 is de allereerste vereniging waar je gratis weten
schap en techniek kan komen ontdekken. In dit openluchtlabo zijn 
kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar bezig met wetenschap en tech
nologie als een volwaardige hobby op wekelijkse vaste STEMbijeen
komsten. De Groeituin biedt de ruimte en stimulans om de deelnemers te 
laten groeien in vele aspecten van hun talenten door samen oplossingen 
te zoeken voor maatschappelijke problemen, en die vervolgens uit te 
werken zodat die de duurzaamheid van de pluktuin verhogen. “We willen 
tonen hoe de maatschappij van de toekomst er kan uitzien”, vertelt Bert. 

Info: groeituin.be

opendeurdag

Op zondag 22 augustus is er een opendeurdag gepland 
van de Groeituin 5.0 in de pluktuin van Oetingen.
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Wildernis  
langs de Aerebeek 
Tussen centrum Herne en natuurgebied Ter Rijst in Pepingen, ligt de mooie vallei 
van de Aerebeek. Het is één van die gebieden in het Pajottenland waar je elke keer 
opnieuw overweldigd wordt door de volle pracht van onze regio. PenZine gaat langs 
bij Ines Van Bocxlaer en Franky Bossuyt, twee inwoners van Herne die zich inzetten 
om de vallei te beschermen en mooier te maken voor deze en toekomstige generaties.

Hallo Franky en Ines, jullie wonen hier 
in één van de ‘Paradijsplekjes’ van het 
Pajottenland. Zelf noemen jullie het hier 
een wildernis?
Ines: De Wildernis is de naam van ons 
permacultuur en voedselbosproject in 
de Aerebeekvallei. We proberen op deze 
manier meer natuur te verweven in het 
landschap. Permacultuur wordt vaak 
gezien als een manier van tuinieren, maar 
het is eerder een hele ontwerpfilosofie en 
zelfs levensfilosofie. De inspiratie komt 
uit natuurlijke ecosystemen om zo in de 
menselijke behoeften te voorzien. Onze 
boerderij wil door de uitstraling van een 
ongerept stukje natuur, een oase creëren 
voor mens en dier. 
Franky: De essentie van permacultuur valt 
eigenlijk samen met de kernvereisten voor 
duurzaamheid. Een voedselbos past vol
ledig binnen die filosofie: het is een land
bouwecosysteem met oog op duurzame 
voedselproductie. Het ontwerp is geïnspi
reerd op een natuurlijke bosrand of open 
bosstructuur. Alle planten worden dus eco
logisch geteeld, met ruimte voor natuur
lijke biodiversiteit, zonder pesticiden of 
kunstmeststoffen. En dit steeds met res

pect voor grondwater en het bodemleven.

Jullie zijn beiden biologen. Vanwaar de 
interesse voor permacultuur en voedsel-
bossen?
Franky: Door de klimaatcrisis krijgt ons 
huidige landbouwsysteem het zwaar te 
verduren. Extra verzekeringen of subsi
dies zullen geen oplossing bieden voor 
gebrek aan water, toenemende erosie en 
mislukte oogsten. Daarom zijn we andere 
landbouwsystemen gaan bestuderen, die 
zowel het herstel van de biodiversiteit 
als voedselproductie kunnen dienen. Slim 
ontworpen voedselbossen zouden daarbij 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren, 
en dat zowel op kleine als op grotere schaal.
Ines: Met ons project willen we honder
den variëteiten aan planten produceren 
en tegelijk meewerken aan het herstel 
van de biodiversiteit. We zetten De Wil-
dernis ook in als levend laboratorium 
om het potentieel van permacultuur en 
voedselbossen op verscheidene schalen 
in de praktijk te testen. In samenwerking 
met wetenschappers met uiteenlopende 
expertises onderzoeken we hoe natuur en 
landbouw kunnen samenwerken om een 

belangrijke bijdrage te leveren, onder 
andere aan voedselzekerheid. 

Ook in het Pajottenland slaat de klimaat-
crisis toe en verdwijnt de biodiversiteit. 
Wat zijn jullie dromen voor hele vallei en 
misschien zelfs voor hele Pajottenland?
Franky: We hopen dat de mensen gaan 
inzien dat we onze planeet niet gaan 
redden door enkel over CO2 en windmo
lens na te denken. Er is veel meer nodig: 
van het herstel van ecosystemen tot een 
heel andere visie op voedselproductie en 
consumptie. Om onze droom bekend te 
maken, hebben we samen met natuur
vereniging VZW De Mark het project 
NaturaConnect opgestart. De naam heeft 
een dubbele betekenis: het gaat zowel om 
het herverbinden van geïsoleerde stukjes 
natuur als om het opnieuw verbinden van 
mensen met de natuur en hun omgeving. 
Dat is absoluut noodzakelijk om de toe
komstige generaties ook nog een leef
bare planeet te geven. 
Ines: We werken samen met de gemeente, 
Regionaal Landschap Pajottenland & Zen
nevallei, en de provincie om dit ook beter 
gekend te maken in onze hele regio. Maar 
we hopen vooral dat ook burgers hun 
steentje zullen dragen om samen van de 
Aerebeekvallei een echte ‘klimaatvallei’ 
te maken.

www.dewildernis.online
www.klimaatproject.be 

op stap met
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Op schatte zoek tocht  
i  het verlede  met Vlieg

Vliegbingo!
Deze zomer geen saaie wandelingen met onze erfgoedbingo. 
Kijk goed uit je doppen en zie als eerste 4 dingen die ouder zijn dan 
100 jaar: een boom, kapel, monument … 

Zelf ee  caleidoscoop make
Dit heb je nodig: 
• Plastic mapje
• Kartonnen rol (Keukenpapier)
• Zwart papier
• Plakband
• Vershoudfolie
• Kralen, pailletten en/of confetti
• Elastiekje
• Waspapier (of bakpapier)

Zo maak je het:
1. Teken een rechthoek van 20 bij 10 cm 

op het plastic mapje en knip deze uit. 
Trek drie horizontale lijnen over de 
rechthoek heen, waarbij je het in drie 
delen van 3 cm en een deel van 1 cm 
opdeelt.

2. Vouw het plastic om langs de lijnen om 
een driehoekige vorm te creëren. De 
strook van 1 centimeter breed kleef je 
aan de buitenkant vast. 

3. Schuif de plastic driehoek in de kar
tonnen rol. Zet de rol op een kant en 
trek er een cirkel omheen op een stuk 

zwart knutselpapier. Knip de cirkel 
uit en plak deze met plakband om het 
einde van de kartonnen rol. Prik een 
gat door het midden van de cirkel.

4. Knip een vierkant van 10 bij 10 cm 
uit een stuk vershoudfolie. Leg het 
vierkant van plastic over het andere 
eind van de rol heen. Duw het met je 
vingers in de plastic driehoek, totdat 
het een zakje vormt.

5. Vul het zakje met kralen, pailletten en 
confetti. Leg een stuk waspapier van 
10 bij 10 cm over het zakje en om de 
rol om het zakje af te sluiten. Span een 
elastiek over zowel het waspapier als de 
vershoudfolie. Knip de hoekjes van de 
vierkanten af. Zo ziet je caleidoscoop 
er netter uit. Je kunt het elastiek ook 
vervangen door plakband. Als je wil kan 
je de buitenkant versieren.

6. Houd de rol voor een van je ogen en 
kijk er doorheen. Draai de rol langzaam 
rond zodat de voorwerpen in het zakje 
bewegen en de patronen veranderen. 

Zie ook: https://nl.wikihow.com/een-
caleidoscoop-maken

Koterhoekske

Ga deze zomer samen met Vlieg op speurtocht in 
het Pajotteland en de Zennevallei en ontdek de 
geschiedenis van de streek met als thema ‘Zie jij 
wat ik zie?”: staycationplezier verzekerd! Onder 
meer in Roosdaal, Dilbeek, Huizingen, Galmaarden, 
Pepingen en Gooik kan je een schatkist vinden. 

Naast een stickervel vind je in iedere schatkist ook 
een kleurplaat. Verzamel ze alle drie, kleur ze in en 
krijg het facetoog van Vlieg toegestuurd.

» Ontdek alle schatkisten op  
www.schattenvanvliegpajotzenne.be.
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terug in
 de tijd

Erfgoed om bij stil te staan …
De afgelopen jaren doorkruisten tal van vrijwilligers het Pajottenland en de Zenne-
vallei onder het motto ‘Weg van God’. In dit project inventariseerden de erfgoedcel 
met de hulp van talrijke vrijwilligers kerkelijke collecties. Tijdens het inventariseren, 
sprongen ook enkele objecten in het oog. Enkele van onze inventarisatoren stellen je 
graag hun favoriete stukje roerend erfgoed voor. Om eventjes bij stil te staan dus … 

Lut Snellings

Sint-Pieterskerk Sint-Pieters-Kapelle, Herne
De Kruisweg van Meunier heeft een diepe indruk gelaten op Lut. 
“Dat zo’n prachtig werk in een parochiekerk hangt, noem ik een 
wonder”. De Kruisweg is al meer dan 150 jaar te bewonderen in 
de SintPieterskerk in Herne en is een echt topwerk van één van 
de belangrijkste kunstenaars uit de 19de eeuw.

HERNE

BEVER

GALMAARDEN

TERNAT

LIEDEKERKE

AFFLIGEM

PEPINGEN

GOOIK

ROOSDAAL

Alex Mathieu

Sint-Pauluskerk Vollezele, 
Galmaarden
Helemaal verscholen in 

het koor achter het orgel 

bevindt zich het glasraam 

gewijd aan de beschermhei

lige van de muziek: Cecilia. 

Op dit prachtig glas-in-lood-

raam in neo-rococostijl bespeelt ze 

 hoe kan het ook anders  een orgel. 

Geert De Cuyper

Sint-Martinuskerk 
Sint-Martens-Lennik, Lennik
Geert vond het fascinerend om 

reliek osculatoria, of kusreliekhou

ders, met relieken te kunnen ontleden 

in de SintMartinuskerk in Lennik.

Hilde Van Cutsem
Sint-Martinuskerk 
Sint-Martens-Lennik, Lennik
Indrukwekkend vonden Guido, Hilde 
en Lieve het om de kerkklokken van 
de SintMartinuskerk van dichtbij 
te zien. Het is best wel avontuurlijk 
om een klokkentoren te beklimmen 
langs trappen en ladders.
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Meer collecties ontdekken? Neem dan een kijkje op www.erfgoedplus.be 

HALLE

DILBEEK

ASSE

LENNIK
SINT-
PIETERS-
LEEUW

BEERSEL

SINT-GENESIUS-RODE

Jozef De Ridder

Sint-Remigiuskerk Wambeek, Ternat
Eredeken Jozef heeft het vroeger als misdienaar goed 

gekend, maar tegenwoordig is het voorwerp in de meeste 

kerken verdwenen. Een ablutievat stond vroeger naast 

het tabernakel. Hierin moest de priester zijn vingers rei

nigen nadat hij de communie had uitgedeeld. In de Sint

Remigius kerk in Wambeek is er nog eentje bewaard!

Lina Demeersman
Sint-Egidiuskerk Groot-Bijgaarden, DilbeekLina: “Mijn favoriete object is het marmeren beeld van Christus. Ik wist dat Hiëronymus Duquesnoy de Oudere het beeld van het Brusselse Manne-ken-Pis gemaakt heeft, maar wat ik niet wist is dat zijn zoon de beeldhouwer is van dit beeld.” Het beeld is vervaardigd uit marmer en is toegeschreven aan beeldhouwer Jeroom Duquesnoy. Het dateert uit de 17de eeuw en werd in 1814 geschonken aan de kerk door de abdij van GrootBijgaarden.

Hugo Dams
Sint-Lutgardiskerk in Zuun,  
Sint-Pieters-Leeuw
“Het grote kruisbeeld van Luc Van Ruysevelt dat boven het 
hoofdaltaar hangt is voor mij een aparte klasse. Het lichaam 
van de Jezusfiguur vormt tevens het kruis. Het is monumen
taal, hedendaags en past helemaal in deze prachtige ruimte”

Trees Van Cauteren

Sint-Theresiakerk Dilbeek
De SintTheresiakerk in Dilbeek werd intus

sen al enkele jaren geleden herbestemd. 

Tijdens de waardering van de collectie ont

dekten we dit pareltje, een schilderij uit de 

17e eeuw en het favoriete object van Trees.
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LEVE DE TUIN 
Haal meer uit je tuin. Tips op 
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

Bestel je streekeigen plantgoed online 
tussen 1 september en 15 oktober 2021.  

www.behaagjetuin.be  
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 4 december.

  Samenaankoop  
(fruit)bomen, hagen, heggen en 
houtkanten in Vlaams-Brabant

Behaag 
   je tuin
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