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ontdek

mijn plekje

Pajot Zenne in beeld
Ga je wel eens op stap in het 
prachtige Pajottenland & Zenne
vallei, gewapend met een camera? 
Wil je meer dan je mooiste beelden 
enkel te delen via Instagram en 
Face book? Dan ben jij de m/v/x die 
wij zoeken! Voorzie jouw foto’s 
van de hash tag #penzine en wie 
weet komt jouw foto wel terecht 
in het volgend nummer én win je 
een verrassings pakket uit de regio. 
Laat de foto graaf in jezelf los en 
breng land schap, erfgoed, cultuur 
en toeristische trek pleisters van 
onze regio in beeld.
 
Meer info: www.cultuurregiopz.be 

Barokke Sint-Gertrudis kapel Luc Meyts Sneeuw in de Woestijn Naomi Segers

“De waarde van 
deze plek  

kan je nooit 
overschatten”

We ontmoeten Jan Delcour op zijn favo
riete plek én tweede thuis: de water
molen in SintGertrudisPede. Hij neemt 
ons mee langs de prachtige site waar 
erfgoed, natuur en cultuur elkaar ont
moeten.

“Ik kwam terecht in de molen in 1989. Toen 
had de gemeente Dilbeek de molen net 
aangekocht. Met onze vereniging ‘Levende 
molens’ zijn we aan de molen beginnen 
werken. Dat was een zeer intense periode 
want ik was nog maar net afgestudeerd als 
molenaar. Er ging een fascinerende wereld 
voor mij open. De molen werd uiteindelijk 
ook helemaal gerestaureerd. Ik heb alle 
werfvergaderingen meegemaakt en dus 
het hele proces van zeer nabij gevolgd.”

De site als geheel
“Je vindt hier rust, ruimte en natuur. Deze 
site is groter dan de molen alleen. Je hebt 
hier de molen met het rad, het bakhuis, 
het woonhuis, de boomgaard, de vijvers 
en de speelweide. De molen is zonder 
twijfel mijn favoriete plek op deze site, 
maar je kan de molen niet los bekijken 
van al de rest. Het hele terrein is nodig 
om de molen te doen draaien. De spaar

vijvers bijvoorbeeld, dat hele systeem 
moet functioneren want anders draait het 
rad niet. Deze 4 hectare is één geheel. Je 
kan er niets van wegdenken. Als de kin
deren komen bijvoorbeeld, dan bakken ze 
in het bakhuis en malen we in de molen. 
Dat is zalig. Terwijl het brood rijst, spelen 
we spelletjes en leren we molenliedjes op 
het terrein. Tegen dat ze naar huis gaan, 
hebben ze een versgebakken brood. Dat 
brood gaat trouwens nooit in één stuk 
mee naar huis, ze eten dat onderweg al 
op. Dat is tof hé.”

Plek met een verleden
”De waarde van deze plek kan je niet 
overschatten… Als molenaar ben 
ik minder geïnteresseerd in alle 
technische gegevens, weet je, 
de dikte van balken, hoeveel 
tanden en wieltjes… Ik weet 
er wel wat van, maar wat mij 
fascineert, is dat de molen 
een cruciale rol speelde in 
de loop van de eeuwen. Het 
was fundamenteel voor de 
mensheid. Er werd niet alleen 
meel mee gemaald, maar 
ook boomschors en er werd 
hout mee gesneden en olie 
mee geperst… Alles wat voor 
de mens te zwaar was, werd 
door een molen gedaan. 

Het belang van de molen gaat 
ook veel verder dan de molen 
als machine. De molenaar 
speelde een belangrijke rol in 

de gemeenschap. Als hij niet wilde wer
ken, dan moesten de mensen op hun kin 
kloppen (lacht). Dat vertaalt zich ook in 
verhalen, sprookjes en liederen. Ga maar 
eens na hoe vaak er een molen voorkomt 
in de sprookjes van Grimm. Ik vind het ook 
belangrijk dat bezoekers beseffen dat ze 
zich hier op een plek bevinden met een 
verleden. De Pedemolen is nog een van de 
weinige werkende molens in Vlaanderen. 
Wat ooit dé fundamentele plek was in de 
samenleving, is nu een zeldzame site.”2
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Wie aan de Zennevallei en het Pajottenland denkt, legt meteen de link met boeren
paarden, bier en Bruegel. Een PenZine in het teken van streekidentiteit moet dus over 
deze drie B’s gaan… Of toch niet? In dit nummer gaan we op zoek naar wat typisch is 
voor onze regio en dat is heel wat meer dan wat je op het eerste zicht zou denken. 
Ontdek hoe onze streek ook een streek van wijnranken is, hoe kastelen ook mee het 
unieke landschap vormgeven, hoe chocolade ook typisch Pajots kan zijn of hoe de 
streek bovenal een streek op mensenmaat is.

Dus geen Bruegel op de cover, maar een echte Mieke Evenepoel. Een rasechte Pajot en een straffe madam pure sang. Staat Vlaanderen 
vol met kapellekes gewijd aan OnzeLieveVrouw, dan plaatst Mieke bij deze graag een andere sterke vrouw in de kijker: Apolonia. 
Zij wordt zowel in Beersel als in Léberg vereerd. Apolonia die volgens een legende haar melktanden uitklopte met een steen om te 
communie te mogen gaan. Op de cover dus een heilige Apolonia die mee is met haar tijd en een kapelleke Tandpijn waar koppeltjes 
mekaars tanden op een alternatieve manier onderzoeken. Eigenwijs en fier… zo zijn ze wel die inwoners van het Pajottenland en de 
Zennevallei. Veel leesplezier!

PenZine verschijnt drie keer per jaar met een 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 Pajottenland & Zennevallei, 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, Pajottenland+ en Toerisme Vlaams Brabant

“De dagdagelijkse schoonheid 
van de streek bekoort me.”

Lees meer pagina 20-21

“Onze regio straks ook als 
volwaardig wijngebied?”
 Lees meer pagina 16-17 

“Mèn èt ratj op  
een onnekerreken.”

Lees meer pagina 12-13

Mieke Evenepoel
Erfgoedambassadeur 

Hendrik Coysman
Wijnbouwer 

Claire Laeremans
Landschapsarchitecte 

Redactie: Mieke Vercruijsse, Hilke Arijs, Bart Claes (Wartaal), Judith Dewaele, Annelies 
Desmet, Katrien Meersseman, Leen Van de Weghe, Nikki Van de Wall, Alwin Loeckx.
Fotografie: Agentschap Onroerend Erfgoed, Hilke Arijs, Willy Bellemans, Emmely 
De Boey, Bart Desmet, Michiel Devijver, Robrecht Geeroms, Dirk Lindemans, Lander 
Loeckx, Katrien Meersseman, Madeleine Sars, Karel Tomei, Mieke Vercruijsse,  Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei, Zinderendezenne.

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

COLOFON
Vormgeving en druk: ABC Drukkerij, Meerbeke.
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kort nieuws
UIT JOUW STREEK

Veilig knotten
Het knotseizoen staat voor de deur. Vanaf half november zie je 
her en der in ons landschap knotters aan het werk. Knotbomen 
zijn de groene sieraden van onze streek. Ze vormen een thuis
haven voor steenuiltjes en andere vogels, insecten en plan
ten. De bomen moeten elke zes tot tien jaar volledig geknot 
worden om te vermijden dat ze openscheuren en afsterven. 
Steeds meer mensen nemen deel aan een knotcursus waar 
ze opgeleid worden om het knotwerk correct en in veilige 
omstandigheden te doen. Degelijk veiligheidsmateriaal speelt 
hierbij een cruciale rol. Maar dit is duur. Via een Heritareke
ning kan je een fiscaal aftrekbare gift overmaken zodat het 
nodige veiligheidsmateriaal aangekocht kan worden. 

Info: www.pajot-zenne.be/steunen

Wandelen: van graan tot brood
Waarom werden zoveel molens gebouwd langs de kronke
lende Mark? Hoe kan een watermolen nieuw leven blazen in 
de oude traditie van bier brouwen? Via de brochures ‘Mark’, 
‘Bakovens & Brood’ en ‘Graan’ kan je kennismaken met het 
verhaal van oude graanrassen, lokale thuisbakkers en de 
prachtige Markvallei. De stevige wandelroute ‘Herbronnen 
langs de oevers van de Mark’ – vervat in de brochure van ‘de 
Mark’ – laat je 17km genieten van een prachtig stukje natuur 
en cultuur. Vul je brooddoos met het lekkerste brood, neem 
de trein naar Edingen en maak er een mooie daguitstap van! 

Gratis te downloaden via www.pajot-zenne.be en af te halen 
in het toerismekantoor Pajottenland & Zennevallei, de Heet
veldemolen, het gemeentehuis of de bib. 

Gezocht: gepassioneerde gidsen!
Nu de scholen opnieuw 
op uitstap mogen, vinden 
heel wat leerkrachten 
de weg naar het 
vernieuwde Platte lands
centrum Paddenbroek 
in Gooik. Het Regionaal 
Landschap Pajottenland 
& Zennevallei biedt er tal 
van geleide educatieve 
activiteiten aan voor het 
kleuter en basis onder
wijs. De begeleiding 
gebeurt door een team 

van gemotiveerde, vrijwillige gidsen. Heb je een warm hart 
voor natuur? Wil je dit graag delen met kinderen en jongeren? 
Dan ben jij de gids die we zoeken. Je komt in een team terecht 
van gepassioneerde mensen. Jouw meter/peter zorgt ervoor 
dat de opstart goed verloopt en tijdens een korte cursus 
‘Gidsen voor kinderen’ krijg je tal van tips en tricks. 

Interesse? Neem dan contact op met Katelijne Aelen via 
paddenbroek@pajot-zenne.be. 

Roostalig erfgoed
Benieuwd naar hoe je het best een inwoner van Strijtem 
begroet? Of doe je liever een babbeltje in het Paumels? Dan 
hebben we goed nieuws voor je: RAUSA verzamelde in een 
boek met dvd een bloemlezing van de dialecten uit Roosdaal. 
Naast uitspraak, zegwijzen en lokale uitdrukkingen vind je in 
het boek ook foto’s van het Roosdaal van weleer en dompelen 
audiofragmenten je onder in deze sappige streektalen.

www.rausa.be
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Subsidies voor cultureel erfgoedprojecten
Heb je een geweldig idee om iets te doen rond het culturele erfgoed in de streek? Werk je rond kinderen en jongeren, digitalisering, 
diversiteit, behoud en beheer of religieus erfgoed? En kan je nog wat financiële ondersteuning gebruiken? Misschien komt jouw 
project wel in aanmerking voor het vernieuwde subsidiereglement van de Cultuurregio PZ. 

De Cultuurregio ondersteunt projecten rond roerend erfgoed (= verplaatsbaar erfgoed, zoals foto’s, audio, voorwerpen, kunstob
jecten…) en immaterieel erfgoed (= niettastbaar erfgoed, zoals tradities, volksverhalen, dialect, recepten…). 

www.cultuurregiopz.be/advies-en-dienstverlening

Word verdeelpunter!
Vandaag trakteren we je op meer dan 400 plaatsen op je favoriete 
streekmagazine. Wil je ook in jouw zaak of organisatie mee gra
tis leesplezier verspreiden? Word dan verdeelpunter van PenZine. 
Drie keer per jaar krijg je een stapeltje magazines om te verdelen. 
Bovendien zetten we iedere editie een van onze verdeelpunters 
in de kijker met een reportage op maat: een unieke manier om 
jouw werking onder de aandacht te brengen. Wist je dat PenZine 
jaarlijks een goede 60 000 keer wordt gelezen? Als dat geen 
goede reden is om verdeelpunter te worden… 

Overtuigd? Mail dan naar johan.deknopper@vlaamsbrabant.be.

Kinderstreken
De collegajeugdprogrammatoren uit 
het Pajottenland en de Zennevallei 
verenigen hun krachten. Graag willen 
ze hun ‘jong’ publiek laten proeven 
van het rijke veld van jeugdtheater en 
film op verschillende leuke plekken 
in de streek. Van ‘Chillen op je billen’ over ‘Spiekpietjes’ tot een 
echt ‘Concert Magiq’: ontdek het allemaal in de 12 cultuur en 
gemeenschapscentra van onze regio. Laat je verrassen door dit 
innig, vrolijk, speels, duurzaam, cultureel, gedeeld… verhaal. 
Kind en co + streek en co = Kinderstreken!

www.kinderstreken.be 

Smaak van 
de streek
Erfgoed smaakt naar 
meer! En culinair 
erfgoed in het 
bijzonder. Eten doet 
immers iedereen en 
voeding is niet alleen 
een product van en 
voor feest en troost. 
Het is namelijk één 
van de belang
rijkste dragers van 

onze cultuur en historiek. We hebben allemaal wel een 
lievelingsgerecht of speciale herinneringen aan lambiek 
met een klontje suiker of witloof in hesperollekes. We 
vroegen vier (nieuwe) inwoners naar hun signature dish en 
doken niet alleen in de Pajotse caserol van Gemma, maar ook 
in de kook potten van Omar, Rosaly en Ibtissam. Tijdens de 
week van de smaak trakteren we je op smaakvolle filmpjes 
van heinde en ver. 

www.cultuurregiopz.be/weekvandesmaak

Poirotspel om van te smullen!
In 1920 werd De zaak Styles uitgegeven, de eerste misdaad 
en detectiveroman van Agatha Christie met de personages 
Hercule Poirot, Inspecteur Japp en Arthur Hastings. Meer 
dan 100 jaar nadat zij tot leven werden geschreven, organi
seert Westrand een detectivespel. Ben jij een goede speur
neus? Kom het tijdens de kerstvakantie testen en ontmoet 
in levende lijve figuren uit de fantasiewereld van Agatha 
Christie. Ga op zoektocht, ontrafel het mysterie en breek 
het record voor het doek valt… Voorkennis van de boeken 
is geen must om te kunnen deelnemen. Schrijf in met een 
groep van minimum 3 en maxi
mum 8 speurders en kies 
jouw moment de gloire… 
Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen deel uitmaken 
van een groep met min
stens 3 volwassenen. 

Inschrijven en meer info: 
www.westrand.be 

Terug Lambiek beleven 
Tot voor kort was het Biercentrum De 
Lambiek ingericht als vaccinatiecentrum 
en dus gesloten voor bierliefhebbers. 
Maar op zaterdag 20 november zwaaien 
de deuren er opnieuw open. Het afgelopen 
jaar is er heel wat gebeurd in Lambiek
Land. Nieuwe stekerijen en brouwerijen 
hebben het licht gezien en het assorti
ment van het centrum werd uitgebreid. 
Proef zeker de fruitbieren van de nieuwe 
stekerij Het Boerenerf uit Huizingen.

Alle openingsuren vind je terug op www.delambiek.be, 
reserveren via T 02 359 16 36 of visit@beersel.be
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Wie ‘Pajottenland’ googelt, komt al snel te weten dat het de Lennikse advocaat Fran
ciscusJosephus De Gronckel (18161871) was die deze naam bedacht in 1848. En 
ook dat Wambekenaar Pol de Mont (18571931) zijn liefde voor zijn geboortestreek 
poëtisch verwoorde in ‘Aan mijn Payottenland’. Maar wie waren deze mannen die onze 
streek letterlijk op de kaart zetten? Wij spraken met Dirk Lindemans, voorzitter van 
het Pol de Montgenootschap én De Gronckelkenner.

Zelfs de ontstaansgeschiedenis van de 
naam ‘Pajottenland’ spreekt tot de ver
beelding. Onder het pseudoniem Fran
ciscus Josephus Twyfelloos gebruikte 
De Gronckel voor het eerst de term om 
het gebied rondom Gaasbeek te duiden. 
Hij deed dit in een romantisch en ludiek 
geschrift, getiteld 't Payottenland gelyk 
het van oudtyds gestaen en gelegen is.

De tekst verscheen bovendien in de fic
tiekatern van de krant Den Vaderlander 
en moest vooral het roemrijke in de verf 
zetten om zo het nodige tegengewicht te 
bieden voor het beter gekende Noord en 
OostBrabant en de oprukkende Brusselse 
grootstad, een grote bezorgdheid van 
De Gronckel. Historisch correct is deze 
weergave van het Pajottenland dus niet, 
maar dit was ook niet de bedoeling van de 
auteur. Hoe dan ook… vandaag staat De 
Gronckel gekend als de ‘uitvinder’ van het 
Pajottenland.

De Gronckel wordt vandaag vooral nog in 
het Lennikse herinnerd. Kan je iets meer 
vertellen over deze bijzondere figuur?
De Gronckel was in de eerste plaats een 
advocaat aan de toen nog Franstalige 
balie in Brussel, politicus en schrijver. Hij 
voerde zowel mondeling als met zijn pen 
bevlogen betogen waarin hij zich uitte 
als een vrijdenkend liberaal 
en tegelijk erg begaan met 
het behoud van het unieke 
karakter van zijn geboorte
streek. Zo kwam hij onder 
meer op voor de Lennikse 
boeren, verzette hij zich 
tegen de tolheffingen bij 
het binnenkomen van Brus
sel en tegen de uitbreiding 
van de hoofdstad richting 
WestBrabant. Het was als 
reactie hierop dat hij oor
spronkelijk ook de tekst 
't Payottenland schreef. 

Niettegenstaande hij lid 
was van de Franstalige elite 
kende hij wel degelijk het 
Nederlands. Het 't Payotten-
land is dan ook echt eerst in 
het Nederlands geschreven 
– dat kan je niet vertalen – 
en ook wanneer hij in het 
Frans schreef, maakte hij er 
een punt van om steeds de 
oorspronkelijke naam in het 
Vlaams te vermelden. Zo 
schreef hij als hij het had over 
een Rue des Pierres bijvoor
beeld ook altijd Steenstraat. 

“'Tegen de 
schenen stampen’ 

is misschien wel 
eigen aan de 

geuzenmentaliteit 
van de Pajot.”

Links: De jonge De Gronckel geschilderd door zijn boer Vital. Rechts: Pol De Mont in 1886.

Oorspronkelijke cover 
van de eerste uitgave van 
‘’t Payottenland’.

expert aan het w
oord

Wereldburgers 
en fiere Pajotten 
van weleer
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Een mooi bewijs van zijn VlaamsPajotse 
focus zie je in een brief van een van zijn 
vrienden. Daarin zal je lezen dat, hoewel 
de brief in het Frans is opgesteld, de slot
formule in het Nederlands is met verwij
zing naar de troetelnaam van De Gronckel: 
Susken, voor François. Kan het Vlaamser? 

Hij was ook echt fier, niet alleen op zijn 
streek, maar ook zelf was hij wat ijdel. Zo 
voerde hij zelfs drie zogenaamde ‘Smaad 
en eer’processen tegen collegacon
fraters omdat ze hem beledigd zouden 
hebben. Eentje ervan won hij ook. Wat die 
collegaconfrator dan zo verkeerd over De 
Gronckel zou gezegd hebben, weten we 
niet. De rechters van die tijd lieten name
lijk niet alles noteren en hielden het bij 
verwoordingen zoals ‘Indien het waar zou 
zijn, dan zou de eer inderdaad geschaad 
zijn’. Feit is wel dat De Gronckel er in ieder 
geval niet mee opgezet was. 

Naast De Gronckel, is ook de figuur van 
Pol de Mont erg verbonden met het 
Pajottenland. 
Inderdaad. Treffend is bovendien dat 
beiden – hoewel ze erg verknocht waren 
aan hun geboortestreek – ook een heel 
wereldbrede blik hadden. Ze waren bei
den erg liberaal in hun denken en tegelijk 
erg sociaal. Zo was het bijvoorbeeld Pol 
De Mont die voor het eerst ijverde voor 
algemeen stemrecht. Toch wel revo
lutionair voor die tijd. Het waren twee 
ruimdenkende intellectuele mannen 
die best wel hun stempel gedrukt heb
ben op de Vlaamse cultuur. Pol de Mont 
heeft immers heel wat betekend voor de 

Vlaamse literatuur en hij was ook in de 
artistieke wereld zeker geen onbekende. 
Zo was hij conservator van het museum 
voor Schone Kunsten in Antwerpen, 
maakte hij een van de eerste wetenschap
pelijk onderbouwde studies over Bruegel 
en voerde hij – onder meer met zijn vraag 
om naaktschilderen terug te beoefenen – 
een pleidooi voor een vernieuwing in het 
landschapsschilderen. Hij was bevriend 
met grote namen zoals Fernand Khnopff, 
één van de vooraanstaande leden van Les 
Vingts. Die laatste maakte zelfs illustra
ties voor de publicaties van de Mont.

Alhoewel De Gronckel en de Mont van
daag vooral nog gekend zijn – zij het 
jammer genoeg veel te weinig – in het 
Pajottenland, mag je ze beiden zeker niet 
hiertoe reduceren. Zowel Pol de Mont als 
De Gronckel waren ruimdenkende figuren 
met een invloed en belang die tot ver bui
ten de regio reikte.

Je bent zelf een ingeweken Pajot uit het 
Opwijkse. Wat is voor jou typisch voor 
onze streek?
Dat is moeilijk te omschrijven … Veel van 
wat we als typisch ‘Pajots’ beschouwen, 
is immers geen exclusief gebeuren voor 
het Pajottenland. Misschien is het afzet
ten tegen en tegelijk ook verbonden zijn 
met Brussel wel typerend. Ook de Gronc
kel en de Mont durfden wel eens ‘tegen de 
schenen stampen’ van de toen Franstalige 
elite. Dat terwijl ze ook tot deze omgeving 
behoorden. Misschien is die geuzenmen
taliteit wel typerend voor de streek. Een 
soort verzetsgevoel dat de Pajotten ver
bindt en ervoor zorgt dat ze zich verbon
den voelen met hun omgeving. Deze streek 
werd bovendien altijd erg geapprecieerd, 
ook door de elite en de adel. Kijk maar naar 
de vele kastelen die de streek rijk is. 

En daar zit natuurlijk ook één van de 
bedreigingen: tegenwoordig voelen vele 
(nieuwe) inwoners zich niet langer ver
bonden met hun dorp. Wanneer de lokale 
verbondenheid verwatert, verdwijnt er zo 
ook een stukje Pajottenland…

Meer info
Het Pol de Montgenootschap zet zich 
in om de Wambeekse schrijverdichter 
in ere te houden en verder kenbaar te 
maken bij het grote publiek. 
www.poldemontgenootschap.be

“Zowel De 
Gronckel als de 

Mont waren in hun 
tijd van belang 

tot ver buiten het 
Pajottenland.”

Dirk Lindemans, Pol De Mont- en De Gronckel kenner.

Hoewel de brief in het Frans is opgesteld, is de slotformule in het Nederlands  
met verwijzing naar de troetelnaam van De Gronckel: Susken, voor François.

7



‘Als scholen maar moeilijk naar de Techniekschuur kunnen komen, dan gaat de Tech
niekschuur wel naar de scholen.’ Zo moeten initiatiefnemers Ronald Van Ham en Heidi 
Cuypers gedacht hebben toen ze hun project indienden bij streekorganisatie Pajot
tenland+. Met ‘Techniek on the move’ willen Ronald en Heidi de Pajotse jeugd graag 
techniek laten (her)ontdekken. 

In tegenstelling tot de meeste grote ste
den zijn er op het platteland quasi geen 
‘FabLabs’ of ‘Makerspaces’. Dat zijn plaat
sen waar hoogtechnologische machines ter 
beschikking staan van personen, startende 
bedrijven en scholen. De Techniekschuur 
Lennik is een van de uitzonderingen. 
Momenteel organiseren ze hier – naast 
het wekelijkse repair café – technologie
kampen met als grootste doelgroep jon
geren tussen 9 en 14 jaar. Techniekschuur 
Lennik geeft ook workshops aan scholen in 
Lennik. Via de projectmiddelen van Pajot
tenland+ kan dit nu ook voor een ruimer 
aantal scholen in onze regio. 

Zelf naar de scholen
In tijden van corona moesten Ronald en 
Heidi zich noodgedwongen behelpen met 
instructiefilmpjes vanop afstand, maar dit 
najaar trekken ze opnieuw naar de scho
len. “Voor scholen die wat verder liggen, is 
het vervoer een grote struikelblok om bij 
ons te komen”, vertellen Ronald en Heidi. 
“Het openbaar vervoer in het Pajotten
land is niet heel uitgebreid en het huren 

van een bus met chauffeur is een grote 
kost voor scholen. Daarom trekken we 
met onze 3Dprinter en lasersnijder naar 
de Pajotse basisscholen, zodat ze zelf niet 
moeten investeren in dure infrastructuur 
en toch uitdagende workshops kunnen 
aanbieden aan de leerlingen.” 

Job in techniek
Dat kinderen op het einde van de work
shops trots zijn op zichzelf en op wat ze 
zelf maakten – zoals een klok of nacht
lampje – spreekt voor zich. Een opstapje 
naar meer? “Wij geloven dat er een toe
komst is voor gespecialiseerde kmo’s in de 
maakindustrie”, besluiten Ronald en Heidi. 
“Door kinderen een technische studie
richting te leren kennen, willen we hen de 
kans geven om ervoor te gaan.”

Repair café
In het atelier in SintKwintensLennik 
vinden niet alleen vakantiekampen plaats 
voor kinderen. Ook volwassenen kunnen 
er elke dinsdag hun hartje ophalen tijdens 
het repair café. Om kapotte spullen te her
stellen. Of om zelf iets te creëren. Zo ook 
Dimitri Govers en Joke Denayer uit Pollare. 
“Onze zoon volgde hier al twee kampen en 
was daar heel enthousiast over”, vertelt 
Dimitri. “Als peter van Fynn zocht ik naar 
een origineel cadeau voor bij de doopsui
ker. Het zullen uiteindelijk 45 houten sleu
telhangertjes worden die we hier met een 
lasersnijder laten uitsnijden.”

“We maken kinderen 
graag warm voor 
een technische 
studierichting.”

Bezielers Ronald en Heidi van Techniekschuur Lennik
Ook dit najaar valt er heel wat te 
beleven in de Techniekschuur. 
Alle info: www.techniekschuur.be

Joke en Dimitri zijn dolgelukkig met 
de houten sleutelhangertjes

Techniekschuur maakt kinderen
warm voor technologie

uitgelicht
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m/v achter

Boeren en andere actoren uit de streek samenbrengen en bestaande initiatieven beter 
op elkaar afstemmen… dat is waar het project Boerenlandschap Pajottenland/Brus
sel om draait. Het versterken van de streekidentiteit van het Pajottenland als slim 
boeren landschap in relatie tot Brussel is het doel. Wij spraken met projectcoördinator 
AnneMarie Vangeenberghe.

Anne-Marie, een van jouw basistaken 
binnen dit project is verbinden en net-
werken… 
Inderdaad, er zijn in de streek al heel 
wat landbouwgerelateerde projecten 
rond uiteenlopende thema’s zoals her
nieuwbare energie, waterbeheer, land
schapsonderhoud en korte keten. Al 
die initiatieven willen we via dit project 
samenbrengen en beter op elkaar afstem
men. Het is belangrijk om na te gaan waar 
boer en burger belang aan hechten, kan
sen in zien en een rol in willen opnemen. 
Door sectoroverschrijdend te werken, 
willen we het Pajottenland naar een hoger 
niveau tillen op economisch, ecologisch 
en maatschappelijk vlak. Belangrijk is ook 
om de lokale ondernemers, landbouwers 
en nietlandbouwers daarbij te betrekken. 

Een tweede uitdaging is de link met Brus-
sel waarmaken?
De nabijheid van Brussel brengt voor het 
Pajottenland als boerenlandschap tal van 
mogelijkheden met zich mee. Zo zijn er 
plannen om in Herne, en op langere ter
mijn in Roosdaal, een foodhub te creëren, 
waarbij lokale producten op één plaats 
worden samengebracht. Brussel heeft 
ook een ‘Good Food Strategy’. Er beweegt 
dus wel heel wat, maar concrete resul
taten op het terrein ontbreken nog. We 
zullen op termijn dan ook een goed even
wicht moeten vinden tussen het bewaren 
van de authenticiteit van het Pajottenland 
en het aantrekken van meer toeristen. 

Naast authenticiteit streeft dit project 
ook meer autonomie na…
We spreken altijd over hoe waardevol 
onze producten wel zijn, denk maar aan 
onze oude geuzes en lambiekbieren. Maar 

als je bijvoorbeeld kijkt naar het gebruik 
van mondmaskers in coronatijden en de 
afhankelijkheid van Azië voor de pro
ductie ervan, dan lijkt een lokale produc
tieautonomie meer dan ooit belangrijk 
om minder kwetsbaar te zijn. Willen we 
weer brood van lokale granen, dan zijn 
lokale molenaars en bakkers belangrijke 
succes factoren. Burgers en ondernemers 
bepalen dan ook mee de graad van auto
nomie en verduurzaming. Denk maar aan 
de productie van hernieuwbare energie 
op landbouwbedrijven. Inwoners uit het 
Pajottenland en de Zennevallei kunnen 
hier bijvoorbeeld via energiecoöperatie 
PajoPower in participeren. Ook onderne
mers kunnen onderling meer samenwer
ken voor onder andere waterrecuperatie 
en het gebruik van restwarmte.

Meer info
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. 
Info: www.pajottenland.be

“Het project tilt het 
Pajottenland naar 

een hoger niveau.”

Projectcoördinator Anne-Marie Vangeenberghe brengt landbouwers samen rond verschillende thema’s.

“Er is een actieve 
rol weggelegd voor 

boer en burger.”

Boeren boven in  
het Pajottenland
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op ontdekking

Geen Zennevallei zonder de Zenne. Deze blauwe ader bepaalt al sinds jaar en dag het leven 
in onze regio. De laatste jaren beweegt er heel wat rond deze rivier. De Zenne gaat weer 
zinderen! Fiets met ons mee langsheen acht boeiende projecten en beleef de Zenne.

Het zindert rond de Zenne
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1 zenneweide

2 zenneterrassen

3 nederhempark

4 bufferpark

5 ruusbroechuis

6het moeras

7 damiaanpark

Zenneweide: op en top natuurbeleving
Het uitgestrekte gebied tussen Lembeek en het Lembeek

bos is één van de mooiste natuurplekjes van Halle. Maar het kan 
nog mooier en groener. De Zenneweide, een voormalige bedrijven
zone van zo’n 4 hectare, wordt ingericht als natuurpark. Het terrein, 
omringd door de Kleine Zenne, wordt opgefrist met natuurlijke 
oeverzones, rustzones aan het water, wandel en fietspaden en 
waterberging. Spannende vooruitzichten dus voor Lembeek.

Nederhempark: een groene vinger
Het Nederhempark krijgt een mooie toe
komst en dat kan je nu al zien. Het park, 
grenzend aan de nieuw aan te leggen 
fietssnelweg, herstelt namelijk de groene 
vinger tussen centrum Halle en Buizingen. 
De voorbije maanden bewoog hier al het 
een en het ander. Een verlaagde zone laat 
de bezoekers nu al dromen van watervo
gels, libellen, vlonderpaden en hoogstam
bomen. Wanneer de ingekokerde Zenne 
haar plaats in het landschap terugkrijgt, 

wordt het hier nog aangenamer 
vertoeven.

8 vogelzangbeek

11

33

Zenneterrassen:  
chillen en onthaasten

Al gehoord van de Zenneterrassen? Dit 
project brengt de Zenne, de Hallenaar en 
waterliefhebbers bij elkaar. Drie Zenne
terrassen sieren binnenkort de oevers 
van de rivier. Het worden plaatsen waar 
ontmoeten en onthaasten centraal staat. 
Het terras langs het Albertpark werd als 
een potentieel klaslokaal opgevat en 
kijkt uit over de rivier. Het terras langs de 
Leide, vlak naast de school en de markt, 
verbindt het huidige Albertpark met het 
toekomstige park rondom sporthal De 
Bres. De site aan de Eizingenmolen, 
enkel bereikbaar via het Zennepad, 
wordt een avontuurlijk plekje. 

22
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Meer info
Wil je mee dromen over een Zinderende Zenne? Neem dan een kijkje op 
www.zinderendezenne.be of op de facebookpagina Zinderende Zenne.

88

7755

66

Ruusbroechuis: waar 
ontmoeting centraal staat

In de vallei van de Zennebeemden wordt 
werk gemaakt van waterberging, biodi
versiteit en landschapsbeleving. Om meer 
water op te kunnen slaan in het gebied zal 
de Lotbeek een golvende bedding krijgen 
met natuurlijke, zacht hellende oevers. 
Een wandelpad en bruggetjes zullen het 
gebied toegankelijker maken voor omwo
nenden en wandelaars. Bovendien wordt 
het Ruusbroechuis, dat zich bevindt langs 
de oevers van de Lotbeek, een gezellige 
ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Damiaanpark: nieuw stukje 
toegankelijk groen

Ook in SintPietersLeeuw beweegt er 
heel wat. Rond de Zuunbeek komt extra 
toegankelijk groen en wordt ingezet 
op speel en wandelplezier. De eerste 
bomen en struiken werden vorig jaar al 
aangeplant en gemaaide paden zorgen 
voor een verhoogde toegankelijkheid. 
De komende jaren staan er nog heel wat 
nieuwe aanplantingen en inrichtingen op 
het programma. Denk maar aan paden, 
zitplekjes en speelnatuur. 

Vogelzangbeek:  
meer groen en minder steen

De Vogelzangbeek is een waterloop die 
de natuurlijke grens vormt tussen het 
Brussels en het Vlaams Gewest. Groten
deels verscholen in het verstedelijkte 
landschap mondt ze uit in de Zenne. Hier 
wordt gewerkt aan het vrijwaren van de 
vallei van de Vogelzangbeek door een 
voormalig bedrijfsgebouw te slopen. 
Steen zal plaats maken voor natuur met 
aandacht voor waterbeheer, biodiversi
teit, landschapsbeleving en recreatie.

Het Moeras:  
een schilderachtige plek

Naast het museum FeliXart en niet ver van 
de oevers van de Zenne, herleeft de natuur 
rond het oude boerderijtje van kunstschil
der Felix de Boeck. Een paar jaar geleden 
was het nog een ontoegankelijk gebied; 
vandaag is ‘het Moeras’ een schilderach
tige plek van 5 hectare groot. Een openbaar 
natuurdomein met hooihoppers, poelen, 
hoogstamfruitbomen, bosjes, vlonder
paden… een bezoekje meer dan waard.

44 Bufferpark:  
water als centraal element

De realisatie van het landschapsbuffer
park in Lot zorgt voor een kwaliteits
vollere woon en leefomgeving in de 
woonkern van de gemeente. Het centrum 
heeft immers weinig toegankelijk groen 
en staat onder druk van grote verkeersin
frastructuren en bedrijvenzones. Het park 
met natuurlijke oeverzones, waterbuffe
ring, een pad langs de Zenne, fiets en 
wandelpaden, akoestische groenscher
men en de integratie van de oude Zenne
meander moet wat ademruimte brengen. 

Strategisch Project Zennevallei
De Zennevallei ligt er groten deels ver
snip perd bij. Een wan orde lijke moza
iek van rivieren en beken, bedrijven en 
woningen, spoor en weg infra struc
tuur. Om de leef baar heid te verbeteren, 
wer ken de provincie VlaamsBrabant, 
Regio naal Land schap Zenne vallei & 
Pajotten land, de Vlaamse Over heid en 
de gemeentes Drogen bos, SintPie
tersLeeuw, Beersel en Halle aan het 
Strate gisch Project Zenne vallei. En de 
rode – of beter blauwe – draad door dit 
alles? De Zenne natuur lijk. En die gaat 
weer zinderen!

Zenneweetjes
1. De Zenne is de langste rivier die over grondgebied België stroomt.
2. Er bestaat ook een Kleine Zenne, een oude afgesneden Zennemeander, die 

stroomt in het nieuwe natuurpark de Zenneweide. 
3. Waar de Zenne vroeger nog een open riool was, is de waterkwaliteit van de 

waterloop al sterk vooruitgegaan.
4. De grote meerderheid van lambiekbrouwerijen situeert zich in de Zenneval

lei en in het Pajottenland. De unieke microorganismen die rond de Zenne 
hangen zouden hét geheim zijn van de geuze.
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Doet de naam Evenepoel je spontaan denken aan mannen zoals Henri, Walter of Remco? 
Dan zetten wij graag een vrouw bij in het rijtje. Wij spraken met rasechte Pajot Mieke 
Evenepoel: fiere inwoner van Pamel, auteur, illustratrice, mama, lerares, muzikante… 
én een dame met duizend en één verhalen in haar pen en tekenpotlood.

Bij het woord erfgoed denken de meeste mensen vaak aan saai, 
grijs en oud. Jij bent hier zowat het tegenovergestelde van. Van-
waar komt jouw fascinatie voor het lokale cultureel erfgoed?
Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot cultuur en de dingen 
rondom ons. Ik herinner me als kind bijvoorbeeld het wagenspel 
rond de Dikke van Pamel of de stoet van de aardbei waarbij de 
figuranten uitgedost waren in kledij van vroeger. Carnaval heeft 
me dan wel nooit aangesproken, maar het verkleden zoals pak
weg honderd jaar geleden intrigeerde mij. Ik groeide, onder meer 
door de invloed van mijn vader Walter, op in het milieu van de 
volksmuziek en de folk. Als puber kwam ik daar niet zo graag 
voor uit. Ik herinner me dat er ooit een jongen me aansprak met 
de vraag ‘Ben jij de dochter van Walter Evenepoel?’ en ik aar
zelend knikte, waarop hij tot mijn verrassing enthousiast vroeg 
om een cd’tje van mijn vader te laten handtekenen via mij. Door 
zo’n mensen te ontmoeten, ging ik inzien dat waar ik mee opge
groeid was best wel belangrijk was. Zo ben ik me in lokale cultuur 
geleidelijk aan meer en meer beginnen interesseren. Vandaag is 
diversiteit en multiculturaliteit niet meer weg te denken in onze 
maatschappij. Het is een echte culturele rijkdom. Maar je hoeft 
het eigenlijk niet ver te zoeken. Ook dichtbij in de volksmuziek 
liggen heel wat pareltjes verscholen. Toen ik 18 was, nam ik deel 
aan Ethno Zweden; een cultureel programma waarbij jongeren 
van over heel de wereld samenkomen om hun eigen muziek te 
delen. Fantastisch welke kruisbestuivingen er zo ontstaan. 

Vandaag is folk ook iets geworden van topmuzikanten. Oudstu
dent en van de conservatoria grasduinen zo in 18de eeuwse par
tituren. Een mooi voorbeeld is de groep Wör; twee Meerbeekse 

muzikanten die 
nieuwe bewerkingen 
maken van oude melo
dieën, met sax, doedel
zak, viool, gitaar… Onlangs 
namen ze nog een plaat op met 
een beiaard. Hier vrij onbekend, maar ze worden wel gevraagd tot 
in Australië. We mogen dus best wel wat meer kijken naar lokale 
culturele rijkdom. 

In 2019 werkte je, naar aanleiding van 250 jaar Bruegel, een jaar 
lang samen met andere kunstenaars rond de streek en haar iden-
titeit. Wat is voor jou typisch Pajots?
Dat blijft een moeilijke vraag. Ik denk dat het vooral het dorpsge
beuren is. Het feit dat als er iets gebeurt – een stoet, jaarmarkt, 
concerten… – dit door lokale vrijwilligers wordt getrokken. Het 
verenigingsleven leeft hier nog en houdt het typische aan de 
streek ook letterlijk in leven. En ja, als er eten en drinken bij is, 

“Er mag best wel wat meer 
interesse zijn in het lokale 

muzikaal erfgoed.”

Op bezoek bij erfgoed-
ambassadeur Mieke Evenepoel

ten huize van

Mieke in  
haar atelier.
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dan wordt het nog eens zo plezant. De mensen spreken hier ook 
nog met elkaar, een babbeltje wordt nogal snel geslagen. Zeker 
omdat de meeste – onder andere door het verenigingsleven –
elkaar wel ergens van kennen. Sociale media met groepen als ‘Ge 
zetj van Paumel aske’ versterken dit vandaag opnieuw. Hierdoor 
lijk je de mensen opnieuw wat meer te kennen en heb je snel een 
gespreksonderwerp.

Je spreekt nog echt Pamels – Paumels -, een lokaal dialect, en 
zet je in om dit te bewaren. Kan je hier iets meer over vertellen?
Ik heb het geluk gehad op te groeien met vier grootouders die in 
Pamel geboren waren. Het dialect dat ik meekreeg was dus nog 
‘puur’. Een tijdje terug startte ik met de Mokken van Mieke – een 
zijproject van de kinderboeken van mijn achternicht – en kreeg 
ik het idee om ook enkele lokale uitdrukkingen en spreekwoor
den vast te leggen: een nieuw project! Sommige uitspraken zijn 
gebruikelijk over heel Vlaanderen, maar andere zijn zelfs in de 
buurdorpen niet gekend. Mijn favoriet is bijvoorbeeld ‘Mèn èt 
ratj op een onnekèrreken!’ (Mijn hart rijdt op een hondenkar
retje nvdr.), wat zoveel betekent als ‘Ik ben zielsgelukkig’. Zowel 
het beeld als de betekenis vind ik heel mooi. Of deze: ‘De loecht 
ang nog vol daugen‘ (De lucht hangt vol dagen nvdr.), met andere 
woorden ‘er is geen haast nodig’. Ik heb ondertussen een hele lijst 
die ik graag met letterlijk getekende verbeelding én een passende 
verklaring op de wereld wil loslaten. Het leuke is bovendien dat 
mijn illustraties gesprekken op gang brengen: mensen spreken 
elkaar er bij de plaatselijke kruidenier over aan en zo worden 
deze uitspraken levend gehouden. Weet je wat me ook opvalt? 
De Pajotse dialecten lijken mee te stromen met het water. Net 
zoals de Dender bijvoorbeeld verschillende dorpen verbindt, zor
gen de dialecten ook voor aansluiting. Typisch is ook het feit dat 
het Pamels geen ui, uu of euklank heeft, net als het Liedekerks. 
Het Gooiks en Pepings zit er dan weer vol van. Maar daar stroomt 
de Dender niet hé. Zij moeten het hebben van de Putbeek.

Je erfde onder meer je liefde voor het dialect. Wat wil je zelf 
graag aan je kinderen doorgeven?
De kleine verhalen, de interessante plekjes van de omgeving en 
hun meeslepende geschiedenis. Neem nu de Woestijn, een op 
het eerste zicht saai veld. Maar eens je weet dat het ooit een gal
genveld was, dan wordt het zoveel meer dan een mooi landschap. 
Dan wordt het een verhaal, eentje dat intrigeert en waarmee je 
aan de slag kan. Als lerares werk ik heel graag met lokale verhalen 
waarbij kinderen zich creatief kunnen uitleven. Op deze manier 
hou je de lokale geschiedenis levend. Hoewel mijn kinderen zelf 
nietconfessionele zedenleer volgen, neem ik ze graag mee 
naar kerken en kapelletjes om de verhalen ervan te ontdekken. 
Onze cultuur is doordrongen van Christelijke waarden en ik wil 
die geschiedenis – ook de kleine verhalen ervan – graag met hen 
delen. Zelf groeide ik op aan ‘Kapelleke Tandpijn’, toen gewijd 
aan de Heilige Apollonia, de patrones van tandartsen. Toeval wil 
dat mijn moeder tandartsassistente was. Vandaag is het beeld 
van Apollonia vervangen door een klassieke Madonna. Toch wel 
jammer, want zo verdween ook een beetje de betekenis ‘Kapel
leke Tandpijn’. Maar ook verhalen van vroeger over lokale figuren 
deel ik graag met hen. Zelf heb ik mooie herinneringen aan Rieke 
Van Nuffel, de molenaar van de Hertboommolen. Ik herinner me 
dat als we er vroeger op bezoek gingen je de ‘kapoenerij’ zo in 
de ogen van de oude man kon lezen. En terecht, want tijdens de 
verwelkoming trok hij steevast aan een koordje waarna er een 
spookje tevoorschijn kwam. En plezier dat hij én wij toen hadden. 
Ik heb trouwens wel wat affiniteit met molens en molenaars. Zo 
ben ik momenteel bezig met het illustreren van een boek voor 
Jan Delcour rond oude molenliederen. Nog zo een stukje erfgoed 
dat ik graag mee in leven hou.

Meer info
Mieke heeft dan wel ‘geen zittend gat’, een eigen webstek 
heeft ze gelukkig wel: www.miekeevenepoel.be

De jonge Mieke met de reus 'De Dikke van Pamel'

“Mèn èt ratj op een onnekèrreken”
Ik ben zielsgelukkig

“A botten vol wouèn, ne kop vol venouèn”
Te veel wijn zorgt voor een hoofd vol venijn

“Ik èm a in ’t snotjn!”
Ik heb je wel door! 

“De loecht ang nog vol daugen”
De lucht hangt nog vol dagen,  
je hoeft je dus niet op te jagen
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Onze prachtige streek, met zijn typische identiteit, is de inspiratiebron 
voor Maxime Savoldi. Hij draagt voor twee jaar de titel ‘Landschapsdichter 
van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei’. Uit zijn pen vloei
den afgelopen jaar al prachtige woorden die tot nadenken stemmen. Zoek 
een plaatsje in ons unieke landschap, vlei je neer en geniet van de poëzie.

Uit de pen van de 
landschaps dichter

met andere w
oorden

F R I S D R A N K T O E R I S M E 

kijk, 
als je al ooit de grens hebt overgestoken 
om goedkoop, zonder schroom in Frankrijk 
frisdrank te kunnen kopen 
dan ontliep je onze suikertaks om 
clandestien je hand te kunnen leggen op drank 
gemaakt uit clementineconcentraat 
als je al ooit je hand hebt gelegd op een wesp die 
op een zweterige zomerdag 
wilde proeven van die plakboel 
dan heeft dat zwartgeelgestreept insect 
vermoedelijk met z’n hangel in je handpalm gezeten 
gelukkig maar 
hoef je van de meeste beesten 
zo een steek zelfs niet te vrezen 
daarbij zoeken ze in je glas 
gewoon naar zoete rotzooi en 
eigenlijk kan je dat makkelijk vermijden 
scherm bijvoorbeeld je terras goed af of 
beter 
lok ze naar je hof met halfverteerd zoethout in het gras 
beesten, zoals kevers, bijten uiteindelijk alleen maar uit 
zelfverdediging en 
hoewel die steek in feite ongevaarlijk is 
blijven ze sowieso liever verborgen in het struikgewas als 
een toerist in eigen streek

(naar aanleiding van het project ‘Vliegend Hert’)

L I N T B O U W O R M 

besef dat 
het verderf van elke nieuwbouwwerf 
gebouwd wordt door diegene die vergeten
wat coexisteren mogen betekenen

een gapend gat tussen land en zee 
in een mum van tijd overbrugd door de 
hebzucht van een waanzinnig geasfalteerd droombeeld

maar 
de rekening wordt weldra gepresenteerd
want
’t is het cement in de dorpskern dat de
vleugels verteert en het 
insectenleven halveert

Vlaanderen verdrinkt en verstijft 
ingewikkeld in een hersenspinsel waarin 
niemand gespaard blijft 

nee 
de honger wordt niet gestild want 
we zitten met de oprisping van die verdomde steen in de maag

't is godverdomme godgeklaagd
planten alles vol totdat er geen plaats meer is voor een 
heg of haag 

ja
we zijn een plaag maar 
ook parasieten stellen zichzelf soms in vraag
gaan we zo door tot het bittere eind 
tot onze kleren liggen te weken in zure regen
en 
zelfs de moed der wanhoop verzinkt in een grindmengeling

tot wanneer al het zoete dat ons dierbaar lijkt in 
nat beton drijft
verbeten en verbitterd totdat 
geen enkele vlinder nog in onze buik overblijft 

(vrij)

Landschapsdichter Maxime Savoldi
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Scan de QRcode 
en beluister de 
gedichten

Week van de Poezie
Van 22 januari tot 2 februari vindt de week van de poëzie 
plaats. Het thema van deze tiende editie is NATUUR. Ontdek 
het mooiste wat de Nederlandse taal te bieden heeft in je 
plaatselijke bib of cultuurcentrum. 
www.poëziepajotzenne.be 

W A T E R V R E E S 

wij zijn geneigd om 
elkaar te betoveren met oorverdovende schone woorden 
met dure woorden die eigenlijk goedkoop zijn omdat ze 
zomaar voor het grijpen op het wateroppervlak drijven 
toch weet wie wel eens in de diepte duikt dat 
een wijsvinger op het gespannen water genoeg kan zijn om 
een onderhuidse zeebeving te veroorzaken 
een kleine inspanning met 
grootse gevolgen een 
stroomstoot die een vloedgolf van gevoelens verwekt en 
door een buitenstaander nauwelijks wordt opgemerkt 
please, alstublief 
laat u gaan, raak mij aan 
tik met uw teen op de maat van mijn adem en 
d 
 a 
n 
 s 
tussen het kippenvel dat 
als een Mexicaanse golf in een propvol stadion 
symbool staat voor het genot van verstrooiing 

(Naar aanleiding van het project Zinderende Zenne)

I K K E  I K K E  I K K E

ikke begeer, ikke 
verteer 
ikke 
overweeg eerst woorden maar 
verijdel mezelf als een 
boomaanslag 
ikke 
droom minuten lang door over het 
uur van de waarheid dat 
onvermijdelijk komen zal 
ikke 
bezwijk 
ikke 
val en 
verlies mezelf in het moeras waarin 
elk woord verdrinken zal 
verstik in het mos waarin ik 
mijn ikke schors 

(Naar aanleiding van de infoavonden ‘Bebossen’)

A D E M  I N

een roep om verandering doet verharding
sidderen
beven en trillen
een ongeleid projectiel dat
bij elke luchtstoot in het gehoor 
de hoop doet herwinnen

adem wat toekomt in en
kijk toe hoe het volk zich verheugt
bermen, greppels en grachten gekleurd en 
door donkerrode bloemen bezet
een verademing waarvoor bij elke vlinder
slag
hemel en aarde moet worden verzet

(Naar aanleiding van de titel ‘Vlindervriendelijke 
gemeente’ voor Pepingen. Het gedicht staat ook opge-
steld langsheen het parcours van de Vlinderwandeling 
– voetweg 70, zijweg van Vroembos in Pepingen)

2 0 4 0 

wat als 
cijfers, véél cijfers, 
zo van, weet ge, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
wel wijzen op het feit dat het 5 voor 12 is
maar dat een brandend nieuwsfeit, hoe heet van de naald ook,  
ons koud laat
zolang we het niet zelf aan de levende lijve ondervinden 

wat als 
studies, tabellen en grafieken
rapporten, adviezen en synthesen 
wijze grijze witte loebassen in nog wittere lange jassen
alleen maar meegeven wat we eigenlijk niet willen weten 

wel, eigenlijkfeitelijk heeft onderzoek zonet uitgewezen dat 
we de toekomst niet zomaar, zonder bababeloeba 
tot 1 nummer kunnen reduceren 
dat we
normale mensen nodig hebben die zich abnormale zaken kunnen inbeelden en
taboes durven doorbreken 

want
wat als 
wetenschap niet alles was 
wat dan 

(Naar aanleiding van het einde van het strategisch project Opgewekt Pajottenland)
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De wijnbouw in Vlaanderen neemt flink toe. Op tien jaar tijd is de wijnproductie ver
zesvoudigd. Ook in het Pajottenland stoot je steeds vaker op sierlijke rijen wijnranken 
in het landschap. Hoe geschikt is de streek en de ondergrond voor wijnbouw? Wordt 
het Toscane van Vlaanderen het wijngebied van het Noorden? Wijnbouwer Hendrik 
Coysman is overtuigd van wel.

Napoleon vond dat goede wijn alleen in 
Frankrijk kon worden gemaakt. Hij liet alle 
noordelijke wijngaarden rooien. Alleen 
het kasteel van Gaasbeek had toen nog 
een kleine wijngaard. Maar twee eeuwen 
later is de wijnbouw in het Pajottenland 
aan een stevige heropleving toe. De wijn
gaard van het kasteel van Gaasbeek maakt 
nu deel uit van het wijndomein Dappers
veldWoestijn. Ook Domaine Holvast in 
Asse, wijngoed Stuyvenberg in Gooik en 
De Kluizen in Affligem zijn vaste waarden 
geworden. Recent kwam daar nog het 
kleine wijndomein Saffelberg in Gooik bij.

Hendrik Coysman (67) was in een vroeger 
leven CEO van IMPS, het bedrijf achter de 
Smurfen. Tien jaar geleden plantte hij zijn 
eerste wijnstokken op een lichte helling in 
Gooik. Met kennis van zaken bouwde hij 
zijn wijndomein Stuyvenberg uit. In 2018, 
2019, 2020, 2021 won zijn schuimwijn de 
gouden medaille op de wedstrijd ‘Beste 
Belgische Wijn’ van de Vereniging van 

Vlaamse Sommeliers. En dat heeft hij te 
danken aan zijn vader, die hem de microbe 
voor het wijnbouwen meegaf.

De perskuip
“Mijn vader maakte wijn als hobby”, ver
telt Hendrik. “Hij deed dat volgens het 
oude recept: een derde druivensap, een 
derde suiker en een derde water. Het 
resultaat was een drank met 17 graden 
alcohol. De nonkels en tantes waren snel 
dronken (lacht). Mijn vader was timmer
man en had zijn eigen perskuip gemaakt. 
En ik heb die kuip bij het aansteken van 
de open haard per ongeluk verbrand. Een 
stommiteit.”

Als jongeman maakte Hendrik al fruit
wijnen in de kelder van zijn huis. “Appels, 
peren, krieken, rabarber… Ik heb veel 
fruitsoorten uitgeprobeerd. Om uiteinde
lijk tot het inzicht te komen dat druiven 
toch het beste fruit zijn om wijn van te 
maken. Toen ik gestopt ben met werken, 
heb ik me helemaal toegelegd op de drui
venteelt en de wijnbouw. Hoe meer ik zelf 
doe, hoe groter de voldoening.”

De juiste onderstam
Het Pajottenland is een prima wijnge
bied, volgens Hendrik. Tenminste, als je 
het goed aanpakt. “Vroeger leefde het 
idee dat druivelaars op een rotsachtige 

Wijnbouw in het land  
van de geuze

“Straks ook 
als volwaardig 
wijngebied?”

Hendrik meet het suikergehalte 
met de refractometer 

goed gesmaakt
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bodem moesten staan. Dat was omdat 
druivelaars de enige planten waren die er 
konden groeien. De vruchtbaardere gron
den werden gebruikt voor de meer essen
tiële voedingsgewassen. Maar druivelaars 
groeien ook op een vruchtbare bodem 
zoals hier in het Pajottenland. Het is wel 
belangrijk dat je een onderstam – de tak 
waarop de wortelstok wordt geënt – kiest 
die bij de grond past.”

“Mijn druivelaars groeien op een bodem 
met 70% leem, 20% klei en 10% zand. 
Met een lichte helling, zodat de planten 
niet met hun voeten in het water staan. 
Ik koos voor een onderstam die weinig 
productief is, met weinig groeikracht. 
Anders zou ik bomen kweken in plaats van 
druiventrossen. Als druivenrassen teel ik 
Chardonnay en Pinot Noir, die zijn prima 
geschikt voor schuimwijn.”

Geknipte streek voor schuimwijn
Hendrik koos heel bewust voor de pro
ductie van schuimwijn. “We liggen 200 
kilometer noordelijker dan de Champag
nestreek. Het is een illusie te denken dat 
je elk jaar goede witte en rode wijn kan 
maken in deze streek. Het klimaat geeft 
de druiven namelijk niet altijd de kans om 
tot volle rijping te komen. Het voordeel 
van schuimwijn is dat als je die maakt 
volgens de méthode traditionelle, de wijn 
pas tot volle rijping komt na anderhalf tot 
twee jaar hergisting in de fles. Je mag 
de druiven dus plukken voor ze helemaal 
gerijpt zijn.”

Daarom kiezen sommige wijnbouwers 
ervoor om na een slecht wijnseizoen 
schuimwijn te maken in plaats van rode of 
witte wijn. “Maar dat is een foute aanpak”, 
vindt Hendrik Coysman. “De klant wil zijn 
vertrouwde smaak terugvinden in de wijn 
van zijn keuze.”

Klimaatverandering
Geeft de klimaatopwarming de wijnpro
ductie in het Pajottenland een boost? 
“Afwachten”, zegt de wijnboer. “De tem
peratuurstijging lijkt een goede zaak voor 
de wijnbouw in deze streek. Kijk naar de 
Champagnestreek. Daar worden de drui
ven nu gemiddeld twee weken vroeger 
geplukt dan twintig jaar geleden omdat 
het klimaat elk jaar warmer wordt. Onze 
oogst is doorgaans twee weken later dan 
in de Champagnestreek. Dus wij pluk
ken onze druiven nu in dezelfde periode 
dan dat ze dat twintig jaar geleden in de 
Champagnestreek deden. En toen was er 
geen slechte Champagne, toch?”

“Maar sommige modellen voorspellen dat 
de klimaatopwarming ook voor een voch
tigere nazomer zal zorgen. Dat zou een 
jammere zaak zijn, want het is belangrijk 
dat de druiven in die laatste weken voor 
de pluk nog zoveel mogelijk warmte en 
zon krijgen om goed af te rijpen.”

Meer wijnboeren
Welke uitdagingen ziet de wijnbouwer 
nog voor het Pajottenland als wijnstreek? 
“Er mogen best nog wel wat meer wijn
bouwers bijkomen. Hoe groter de cluster, 
hoe sterker we als wijnstreek staan. Dan 
kunnen we beter samenwerken, ideeën 
en ervaringen uitwisselen, en ons als een 
wijnregio op de toeristische kaart zet
ten. Het Pajottenland is het Toscane van 
Vlaanderen. Een prachtige, glooiende 
streek waar het nog rustig wonen is. Met 
geuze als specialiteit, maar straks ook als 
volwaardig wijngebied?”

“Er mogen best 
nog wel wat meer 

wijnbouwers 
bijkomen.”

Weidse zichten van de wijngaard Enkele druiven in detail 

Meer info
www.stuyvenberg.com
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N O V E M B E R 
MA 1 NOV
E V E N T  Reveil
Kerkhof Tollembeek


H U M O R  De Scouts forever!
Sven De Ridder Company

CC De Meent

VR 5 NOV
T H E A T E R  De Gemoederen (16+)

Het Kwartier & De Kolifokkers

Westrand 

S P E L  Nederlandse spelletjesavond

De oude post Halle

Q U I Z  23ste Algemene quiz
GC De Cam Gooik

L E Z I N G  Hoop is optimisme met 

opgestroopte mouwen 
Leo Bormans
CC ‘t Vondel

ZO 7 NOV
W A N D E L I N G  Klimaatwandeling
Provinciedomein Huizingen

MA 8 NOV
H U M O R  Comedy club
Westrand 

DI  9  NOV
M U Z I E K  Liedjes over de mensen en 

de dorpen van het Pajottenland

Walter Evenepoel en Eddy Peremans

GC Herne,  
locatie: Bavocentrum Herfelingen

WOE 10 NOV
L E Z I N G  Vondelingen in elk tijdperk

Kasteel La Motte Dilbeek

DO 11 NOV
T H E A T E R  Likert tijdens de Tweede 

Wereldoorlog
GC Warande

VR 12 NOV
H U M O R  Comedy Parade
MC Roosje Pertz, Jade Mintjens  

en Sue Nsuki
CC ’t Vondel

ZA 13 NOV
W E R E L D M U Z I E K  Laïs
Westrand en CC de Ploter,  

locatie: SintGertrudiskerk Ternat


H U M O R  Mag ik even 2021 (tryout)

Kamal Kharmach
GC de Boesdaalhoeve


L E Z I N G  Storytelling en reizen
Ben Roelants
CC ’t Vondel

T H E A T E R / H U M O R  The Sunshine Boys

Comp. Marius
GC Het Koetshuis

ZO 14 NOV
L E Z I N G  Uit het hoge Noorden
Annemie Struyf en Soetkin Baptist

Vrijetijdshuis Liedekerke


L E Z I N G  Zomer zonder vliegen
Veerle Colle
CC ’t Vondel

E V E N T  Stripbeurs
GC De Cam Gooik

DI  16 NOV
L E Z I N G  Kritisch leren denken
Joris Vanbinnebeek
CC ’t Vondel

WO 17 NOV
F I L M  Film na de noen:  
Les Misérables musical
CC De Ploter 

DO 18 NOV
L E Z I N G  Positief opvoeden
GC Warande,  
locatie: Vrijetijdshuis Liedekerke


L E Z I N G  Op ontdekking in 

ZuidwestEngeland
CC ’t Vondel

L E Z I N G  Breendonk, verteld en getekend

De getuigenis van Jacques Ochs. 

GC Herne, locatie: Polyvalente 

Feest zaal SintPietersKapelle


L E Z I N G  Sportman 2
Ruben Van Gucht
GC De Moelie

L E Z I N G  De verkeersknoop 

ontwarren: wat hebben we écht 

nodig?
Hajo Beeckman
GC de Boesdaalhoeve


L E Z I N G  Burgerbewegingen, een 

nieuwe midden veld speler op het 

politieke terrein
Stefanie De Bock
Kasteelklooster Ter Loo Bellingen

VR 19 NOV
Q U I Z  Belpop bonanza
Westrand

L E Z I N G  Hop en bier
Joris Vanderveken  
& Denis De Keukeleire
Westrand,  
locatie: Kasteel La Motte

ZA 20 NOV
H U M O R  ’t zal schoon zijn als het af is

Adriaan Van den Hoof 
CC de Ploter

DI  23 NOV
L E Z I N G  Leopold II 
Johan Op Beeck
GC Herne,  
locatie: Dominicanessenklooster

WO 24 NOV
M U Z I E K  Een cabaretvoorstelling

Nele Bauwens
Westrand

H U M O R  Een cabaret voor stelling

Nele Bauwens 
CC De Ploter

DO 25 NOV
K L A S S I E K  Ode an die Freude
Severin Von Eckardstein  

& Liebrecht Vanbeckevoort

Westrand 

M U Z I E K  De Lassies naar Las Vegas

Jelle Cleymans & Sam Verhoeven

GC Het Koetshuis

T H E A T E R  Onheil in Black Creek
De Kolonie – Lucas Van den Eynde

CC ’t Vondel

VR 26 NOV
H U M O R  B30va
William Boeva
CC ’t Vondel

VR 26 NOV,  27 NOV, 
3  DEC & 4 DEC
T O N E E L  Ja ja maar nee
ToneelTijlTernat
CC de Ploter

ZA 27 NOV
W E R E L D M U Z I E K  Hiraeth
Liqa’
Westrand, locatie: SintJozefskerk 

SintKatharinaLombeek


M U Z I E K  The Rainbow Tour
Les Filles de Malines
Zaal het lindegroen – Halle

ZA 27 NOV
M U Z I E K  The music of Ennio Moricone

Ensemble le Muse
CC Coloma

U I T S T A P  Rondleiding Dommelingen

Vertrek: Parking sporthal 

Liedekerke

H U M O R  Sketch 2
Bert of Roy
Westrand

ZA 27 & ZO 28 NOV
E V E N T  Ambachten & Kerstmarkt

Centrum Herne

ZO 28 NOV
A U T E U R S L E Z I N G  Peter Verhelst
Westrand,  
locatie: Bibliotheek Dilbeek


K L A S S I E K  Servais in Andalousië

Javier Escalona & Laura Granero

CC ’t Vondel

DI  30 NOV,  WO 1 DEC  

& DO 2 DEC
M U Z I E K  Sinterklaasfeest / cultuur 

overdag
Westrand 

DI  30 NOV
L E Z I N G  Waar komen onze familie

namen vandaan?
GC Warande

D E C E M B E R
WOE 1 DEC
M U Z I E K  Wim Opbrouck Singalong

GC Het Koetshuis

DO 2 DEC
L E Z I N G  Missie 2021
Hetty Helsmoortel
Westrand, locatie: Dil’arte auditorium 


L E Z I N G  Stefan Blommaert
CC Coloma 

H U M O R  Absurditeiten
Bert Kruismans, Jan de Smet  

& Karl Meersman
GC De Moelie

H U M O R  Een cabaret voor stelling

Nele Bauwens
CC de Meent

DO 2 –  ZO 5 DEC
E V E N T  Allemaal Warm 
GC Warande

VR 3 DEC
M U Z I E K  Nirvana MTV unplugged

CC de Meent

M U Z I E K  Houden van
Geena Lisa, Andrea Croonen-

berghs en Sam Verhoeven

CC ’t Vondel

K L A S S I E K  Correspondances 

Mystérieuses
Lucas Blondeel & Toon Leën

Westrand, locatie: Dil’arte auditorium


T H E A T E R  De Loteling
Het Bataljon
CC de Meent

ZA 4 DEC
L E Z I N G  Het aller, aller, nee maar 

echt, zonder zever, allerbeste jaar 

uit de muziek geschiedenis.
Otto-Jan Ham
CC ’t Vondel

ZO 5 DEC
F I L M M A R A T H O N  Quentin Tarantino

Westrand 

ZO 5 DEC
W A N D E L I N G  Fakkeltocht 
Provinciedomein Huizingen

MA 6 DEC
H U M O R  Comedy Club
Westrand, locatie: Lou’s Plek

WO 8 DEC
M U Z I E K  Soms breekt er  
een hart, soms blaft er een hond

Spinvis
Westrand

DO 9 DEC
M U Z I E K  Alleen in het ruime sop

Jelle Cleymans
GC de Boesdaalhoeve


M U Z I E K  De Mens
CC de Meent

L E Z I N G  Nazikunstroof
Geert Sels
Westrand, locatie: Kasteel La Motte


T H E A T E R  Iemand moet het doen

Lazarus & Robbin Rooze

CC de Ploter

H U M O R  Fokkof 
Barbara Sarafian
Westrand

M U Z I E K  Op naar de honderd!
Willem Vermandere
CC ’t Vondel

VR 10 & ZA 11 DEC
M U Z I E K  Jazzfestival
CC Coloma

VR 10 –  ZO 19 DEC
E X P O  Expo Revisited
CC ’t Vondel

VR 10 DEC
T H E A T E R  Mouchette
Arne Sierens
Westrand

ZO 12 DEC
E V E N T  Kerstbeurs
Feestzaal de Kring Herne


M U Z I E K  Kerstconcert
Sabine Tiels & Amaryllis Temmerman

GC Het Koetshuis

DI  14 DEC
L E Z I N G  Je slaapt hoe je eet
GC Herne,  
locatie: Dominicanessenklooster


M U Z I E K  Een zoen van Toen
Stokman & Vos
GC Het Koetshuis

DO 16 DEC
T H E A T E R  Geen kersentuin
Compagnie Cecilia
CC de Ploter

M U Z I E K  Churches tour
Jasper Steverlinck
CC ’t Vondel

VR 17 DEC
L E Z I N G  Bahamontes on Tour
Westrand

M U Z I E K  Belpop Bonanza Tura Special

CC de Meent

H U M O R  B30va
William Boeva
GC Warande 

ZA 18 DEC
K E R S T C O N C E R T  Da kamen die 

weisen vom morgenlande
Kamerkoor Framagomi  

& Bhag-ensemble
Westrand,  
locatie: SintTheresiakerk Dilbeek

Uit in de regio
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ZA 18 DEC
H U M O R  Els De Schepper ziet ze 

vliegen
CC de Meent

ZO 19 DEC
W A N D E L I N G  Winterwandeling
De Lambiekstoempers
Marktplein Schepdaal

DO 23 DEC
K L A S S I E K  Le docteur miracle
Opera present
CC de Meent

J A N U A R I
ZA 1 JAN
E V E N T / W A N D E L I N G  Glühwein

wandeling / nieuwjaarshappening

Vertrek: Zwembad Heuvelkouter 

Liedekerke

ZO 2 JAN
W A N D E L I N G  Glühweinwandeling

Hanenbos Dworp

VR 7 JAN
T H E A T E R / H U M O R  Blafwaf zoekt 

(première)
Blafwaf
CC de Ploter

M U Z I E K  Nieuwjaarsconcert
Astrid Stockman  
& Europian Philharmonia 

CC de Meent

VR 7 & ZA 8 JAN 
E V E N T  Poirotspel 
Westrand

ZA 8 JAN
T H E A T E R  Armand
Kevin Van Doorslaer
CC de Meent

M U Z I E K  Stille Nacht
Max Last
CC de Ploter

WO 12 JAN
T H E A T E R  Berlin
True Copy
Westrand

DO 13 JAN
T H E A T E R / D A N S  Carrying my father (10+)

There There Company
CC de Ploter

VR 14 JAN
M U Z I E K  Swentibold (première)

Bob Savenberg
GC De Boesdaalhoeve


M U Z I E K  30 jaar onderweg
Günther Neefs
CC de Meent

H U M O R  Bekend & Bescheiden
Xander De Rycke
Westrand

ZA 15 JAN
C I R C U S  Surface
Familiar Faces
Westrand

M U Z I E K  The Great Belgian 

Songbook
CC de Meent

M U Z I E K  Op naar de honderd, 

Willem 80!
Willem Vermandere
CC de Ploter

ZO 16 JAN
M U Z I E K  Rosa Butsi
GC De Boesdaalhoeve


L E Z I N G  Fika: koffie en lekkernij

Renate Coen
CC ’t Vondel

MA 17 JAN
L E Z I N G  Vikingen in de 21ste eeuw

Els Talloen
CC ’t Vondel

WO 19 JAN
T H E A T E R  De reuzendoder van 

Ernest Hemingway
Thomas Janssens
Westrand

D O C U M E N T A I R E  Liefde in tijden van 

jongdementie
Akkerwinde Galmaarden 
DO 20 JAN
L E Z I N G  reisreportage de ultieme 

Antarctica expeditie
Edgard Jespers
CC ’t Vondel

J A Z Z L A B  Bruna Vansina 12/12
CC de Meent

L E Z I N G / M U Z I E K  Zo goed als alleen

Guido Belcanto
CC ’t Vondel

L E Z I N G / M U Z I E K  Belpop Bonanza 

Dilbeek
Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing

Westrand

L E Z I N G  De Bourgondiërs,  

ons spannende oerverhaal
Bart Van Loo
GC De Moelie

VR 21 JAN
L E Z I N G  Asem
Leen Dendievel
Westrand

K L A S S I E K / D A N S  Sleeping Beauty

Ballet van de staatsopera van 

Tatarstan
CC de Meent

L E Z I N G  Missie 2021
Hetty Helsmoortel
CC de Meent

M U Z I E K  Mystieke Joiks, grooven 

– de ritmes en improvisatie uit 

Samiland
Vilda
CC ’t Vondel 
ZA 22 JAN
M U Z I E K  Schubert in het 
WestVlaams
Wannes Cappelle & Nicolas Callot

CC ’t Vondel

M U Z I E K  Gold Dutch Eagles

CC de Meent

ZO 23 JAN
M U Z I E K  Benevelt mie
Wannes Cappelle & Nicolas Callot

GC Het Koetshuis 
DO 27 & VR 28 JAN
H U M O R  Speech Wouter Deprez

CC ‘t Vondel

VR 28 JAN
K L A S S I E K  Metamorfosi
Alon Sariel & Ensemble Oxalys

Westrand, locatie: auditorium Dil’arte


H U M O R  Eindejaars #3
Bert Gabriëls
GC Warande

M U Z I E K  Wereld uit.. muziek aan!

Oefening baart kunst
CC de Ploter

ZA 29 JAN
W E R E L D M U Z I E K  In concert
Grace Petrie
CC de Ploter

F E S T I V A L  Arabische Nacht
Westrand 

K I N D E R A A N B O D
DI  2  NOV
F I L M  The Addams Family (7+) Film vriendjesactie 
Westrand 

DI  2  TOT VR 5 NOV
P R O E F K A M P  De Globetrotters (69)
V L O G K A M P  Villa Basta (912)CC ’t Vondel

WO 3 NOV
M U Z I E K  Kapitein Winokio (3+)CC de Meent 

T H E A T E R  Willen meten  
wat wij weten (6+)
Westrand

F I L M  Zussen (6+)
CC ’t Vondel 

WOE 3 TOT VR 5 NOV
S T A G E  Wie niet weg is,  
is gezien! (3+)
Koning Kevin vzw
GC de Boesdaalhoeve
DO 4 TOT ZAT 6 NOV
T E C H N I E K K A M P  HalloweenDe Techniekschuur Lennik
ZA 6 NOV
T H E A T E R  Oscar en  
oma Rozerood (10+)
Kwinten van Heden & Els OlaertsWestrand

V U U R T H E A T E R  Passa il tempo (4+)Sprookjes enzo
CC ’t Vondel en CC Coloma, locatie: Colomapark

ZO 14 NOV
M U Z I E K T H E A T E R  Kom Wel (3+)4Hoog
Westrand

ZO 21 NOV
O N T B I J T F I L M  Pinocchio (9+)Westrand

T H E A T E R  Broemmm (2+)
Ellen Smets Theater
GC De Moelie

C R E A  Kunstendag voor  
kinderen (6+)
C R E A  Ateljee Kadee (8+)
GC de Boesdaalhoeve
VR 26 NOV & 17 DEC
E V E N T  Gamebeek (813)
GC De Moelie

ZAT 27 NOV
C R E A  Kleurrijk voorlees  en knutsel moment
Vrijetijdshuis Liedekerke
ZO 28 NOV
C R E A  Kunstendag voor  
Kinderen (38)
Jammie Jammie – Spoor 6GC Het Koetshuis
WOE 1 DEC
M U S I C A L  de spiekpietjes
CC Coloma

VR 3 DEC
M U Z I E K  Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht
Jan De Smet
GC De Moelie

ZA 4 DEC
E V E N T  Familiedag Sint (2+)Met Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht met Jan De SmetWestrand 

ZO 5 DEC
T H E A T E R  Zwartvogels (6+)Audrey Dero
CC de Ploter

ZA 11 & ZO 12 DEC
M U Z I E K T H E A T E R  Ophelia (9+)HETPALEIS / LOD / Inne GorisWestrand

ZO 12 DEC
T H E A T E R  SnOw (4+)
K.A.K. 
CC de Ploter

ZO 19 DEC
T H E A T E R  Plastiek Bertrand (4+)Kopergieterij, KGBE & 
Beeldsmederij De Maan
CC de Meent

WOE 5 JAN
F I L M  De Elfkins (6+)
CC ’t Vondel

ZO 9 JAN
T H E A T E R  Plastiek Bertrand (4+)Kopergieterij, KGBE & 
Beeldsmederij De Maan
Westrand

ZO 23 JAN
M U Z I E K  Concert Magiq
Esmé Bos & Bart Voet
CC ’t Vondel

ZO 30 JAN
T H E A T E R  Kom wel (3+)
4Hoog
CC Coloma

Meer info
» CC De Ploter, Ternat: 

www.ccdeploter.be 

» CC ’t Vondel, Halle: 
www.vondel.be 

» CC De Meent, Alsemberg: 
www.demeent.be 

» CC Coloma,  
SintPietersLeeuw: 
www.sint-pieters-leeuw.be/
cc-coloma

» GC Herne: 
www.herne.be

» GC De Boesdaalhoeve, 
SintGenesiusRode: 
www.deboesdaalhoeve.be 

» GC Warande, Liedekerke: 
www.warande.be 

» GC De Muse, Drogenbos: 
www.demuse.be 

» GC De Moelie, Linkebeek: 
www.demoelie.be 

» GC Het Koetshuis, Roosdaal: 
www.koetshuisroosdaal.be

» Westrand, Dilbeek: 
www.westrand.be

» Rosario, Bever: 
www.rosario.be
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Elke streek heeft haar eigen identiteit, zo ook het Pajottenland. We maken met land
schapsarchitecte Claire Laeremans (LAMA landscape architects) een boeiende wan
deling door het land van Bruegel. “Ik had een geromantiseerd beeld van een verstild 
Pajottenland, maar stelde vast dat er ook een dynamische rand is waar je Brussel 
voelt”, vertelt ze.

Wanneer we samen met Claire – een Kem
pense – het Pajottenland doorkruisen, 
voelen we al snel de passie voor haar vak, 
maar ook haar landschappelijke kennis 
van onze regio. De afgelopen jaren ver
toefde ze vaak in het Pajottenland. Ze 
werkte namelijk mee aan de landschaps
studie (zie kaderstukje).

Je bent geboren en getogen in de Kem-
pen en woonde tien jaar in Nederland. 
Waarom kwam je terug naar Vlaanderen?
In Vlaanderen wordt nog te weinig vanuit 
het landschap nagedacht. Daar wilde ik iets 
aan doen. We zitten in een periode met heel 
wat verandering. Denk maar aan mobiliteit, 
energie… Ik ben ervan overtuigd dat deze 
transities gestuurd zouden moeten wor
den vanuit het landschap. De afgelopen 
jaren zagen we extreme droogtes, maar 
ook overstromingen. Mensen schrikken 
hiervan, maar wij – als landschapsarchi
tecten – zagen dit al langer aankomen. 
Deze dramatische gebeurtenissen maken 
de urgentie van ons vak pijnlijk duidelijk. 
Het is belangrijk om het landschap en haar 
structuur te lezen en te begrijpen, en op 
die manier beleid te voeren.

Je werkte in het Pajottenland aan een land-
schaps studie. Leg eens uit. 
De landschapsstudie werd uitgevoerd in 
opdracht van de provincie VlaamsBra
bant. Onze opgave was het zoeken naar 

hoe je hernieuwbare energie in het Pajotse 
landschap kunt integreren en vooral het 
vinden van een goede mix tussen de ver
schillende vormen ervan. Landschap was 
hier sowieso het uitgangspunt. Met een 
heel team werkten we op drie sporen: 
ruimtelijkheid, gedragenheid en energie. 
Mijn focus lag op het ruimtelijke aspect.

Hoe ging je tewerk om het Pajotse land-
schap te lezen en interpreteren?
Om het landschap te begrijpen, werk ik 
steeds drieledig. Ten eerste is het belang
rijk om de regio te voelen. Dit kan enkel 
maar door er ook effectief heen te gaan 
op verschillende momenten en gedu
rende verschillende periodes. In deze fase 
verken ik het gebied op het terrein. In een 
tweede fase doe ik onderzoek via kaart en 
dataanalyse. Als laatste is het ook essen
tieel om na te gaan wat er leeft en speelt in 
een regio. Dit gebeurt door veel gesprekken 
te voeren met mensen die er wonen, wer
ken en/of beleid voeren. Wanneer ik dan 
deze drie elementen samen leg, heb ik een 

goed beeld van hoe het landschap gelezen 
en geïnterpreteerd dient te worden.

Die studie is intussen afgerond. Hoe zou 
je de ruimtelijke identiteit van het Pajot-
tenland beschrijven?
Voor de studie had ik een geromantiseerd 
beeld van een glooiend, verstild, klein
schalige landschap met afwisselend een 
open en een gesloten landschap en hier 
en daar verspreid enkele prachtige vier
kantshoeves. Na de studie is dat beeld 
ook grotendeels overeind gebleven. Het 
Pajottenland is een gaaf en prachtig land
schap, maar het heeft ook dynamische 
randen met een eigen, even interessante 
identiteit. Dan denk ik aan de verstede
lijkte as NinoveBrussel en de valleiflan
ken van de Dender en Zennevallei. Deze 
tegenstelling in dynamiek is ook deel van 
de Pajotse identiteit.

Wat zijn voor jou persoonlijk de bijzon-
derheden hier?
Het feit dat de schoonheid er zich niet 
beperkt tot één plek, maar dat er een 
afwisseling is van mooie beelden. Door de 
kleinschaligheid krijg je een opeenvolging 
van scènes in het land schap. Boven op de 
kouter zie je bij voor beeld de kerk, terwijl 
je iets verder in de vallei een totaal ander 
beeld hebt. Die dagdagelijkse schoonheid 
is voor mij nog veel waardevoller dan bij
voor beeld afgebakende kasteel domeinen. 

een blik op 

“De dagdagelijkse 
schoonheid bekoort 

me enorm.”

Landschapsarchitecte Claire Laeremans

Het Pajotse landschap 
onder de loep
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Ook de Kester heide in Gooik vind ik prach
tig. Op weinig plaatsen in Vlaanderen heb 
je zo’n uitzicht en ademruimte. Je kijkt er 
vanuit een verstilde plek naar de dyna miek 
in de verte.

De resultaten van de Landschapsstudie 
worden gebruikt om het inzetten van 
hernieuwbare energie te bevorderen. 
Hoe zie jij de kracht van het Pajotse land-
schap in dit verhaal?
De kracht is dat je hier op twee totaal 
verschillende contexten kunt inspelen. 
De dynamische rand kun je inzetten als 
hefboom om het landschap en de leef
omgeving te versterken. En ik vind dat we 
hier niet te voorzichtig moeten in zijn en 
de kansen moeten grijpen. In het verstilde 
landschap kunnen we bewijzen dat her
nieuwbare energie ook een plaats heeft in 
een gaaf en kleinschalig landschap, maar 
hier moeten we anders en voorzichtiger 
tewerk gaan. 

We verlaten even je vakgebied. Wat kan 
jou nog bekoren in het Pajottenland?
De gemoedelijkheid! Hier heerst een open 
sfeer. De afstandelijkheid vervalt al heel 
snel en dat merkte ik niet alleen gewoon 
op straat, maar ook tijdens het werk hier. 
De persoonlijke betrokkenheid van de 
mensen ligt zeer hoog in het Pajottenland. 
Ik heb daar enorm van genoten.

Samen naar een Opgewekt Pajottenland
Het Pajottenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte 
en wateroverlast door hevige regenbuien. Maar het landschap biedt ook kansen om 
te werken aan klimaatbestendigheid. Dit kan door in te zetten op hernieuwbare ener
gie, de leefbaarheid in de dorpen en de versterking van de open ruimte door land
schapszorg. Drie jaar lang (2018 – 2021) werkte het strategisch project Opgewekt 
Pajottenland aan een gedragen visie over de rol van hernieuwbare energie in het 
Pajottenland bij dit alles. Infomomenten, expo’s, een debat, opgewekte babbels en 
workshop zorgden ervoor dat iedereen de kans had hieraan mee te werken. Benieuwd 
naar de Landschapsvisie 2040? Neem een kijkje op www.opgewektpajottenland.be.

Het strategisch project is een samenwerking van de Provincie VlaamsBrabant, 
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt vzw en de Pajotse 
gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, 
Roosdaal en SintPietersLeeuw. Het Departement Omgeving van de Vlaamse 
overheid trok hiervoor 300.000 euro aan subsidies uit.

“In het Pajotten
land heerst een 

gemoedelijke sfeer.”
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Een leven  
vol moppen  
en muziek

op stap met…

Wie nog nooit gehoord heeft van Willy Thiels, leefde 
de afgelopen decennia ongetwijfeld niet in het Pajot
tenland of de Zennevallei. Willy is een dorpsfiguur, 
gekend en berucht in vele gemeenten in de regio én 
zelfs tot over de grens met Henegouwen. Maar hoe dit 
komt? De afgelopen 70 jaar speelde hij tuba bij bijna 
elke fanfare of harmonie en op vele evenementen en 
festiviteiten in de regio. 
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Een moppentapper, een standupcome
dian, een sfeermaker, een vat vol verha
len – al dan niet echt gebeurd – verteld 
met zoveel details en overtuiging dat je 
helemaal mee bent in zijn escapades. Als 
Willy aan het vertellen slaat, zit je mee op 
de trein naar Brussel waar een hele wagon 
in de broek plaste van het lachen, mee 
aan tafel van een trouwfeest waar hij de 
pastoor speelde en alle aanwezigen ging 
‘wijden’. Elke gebeurtenis of legende uit 
Herfelingen, Herne en Kokejane krijg je van 
deze getuige vanop de eerste rij te horen: 
van het weghalen van de toren van de kerk, 
tot het levend terug thuiskomen van een 
dorpsgenoot na de oorlog, van een ruzie in 
de fanfare, tot het eetfeest waar iedereen 
ziek werd. Willy kent alle bijnamen, fami
lieleden en stambomen. Van zijn eigen 
geboorte, over de eerste ontmoeting met 
zijn vrouw, tot een gesprek of concert; elk 
detail uit zijn eigen leven kan Willy naver
tellen alsof het gisteren was. 

Willy’s carrière begon al op 5jarige leef
tijd: hij zong toen de eerste stem in de 
kerk. Na de misviering voor Kerstmis 
bleef iedereen in de kerk zitten om naar 
hem te luisteren. Op zijn 7de won Willy de 
eerste prijs voordracht voor de school van 
Herfelingen op een scholenbijeenkomst. 
Willy: “Ik was een heel speciaal kind. Zin
gen, voordragen, toneel spelen, acteren… 
Het ging me allemaal goed af.” Na deze 
schitterende overwinning begon hij met 
optreden: zingen op een podium of zon
der podium. Zijn liefde voor muziek kreeg 
hij mee van zijn vader, ook al leerde hij 
nooit een noot lezen. Aangezien de lokale 
muziekvereniging in het café van zijn 
vader speelde, werd Willy al snel gevraagd 
om aan te sluiten. Als autodidact kreeg hij 
als kleine jongen een oude verroeste pis
ton vanop de zolder van het café en begon 
hierop te blazen. 

Muziek zonder noten
“Tijdens de oorlog had mijn vader een 
winkel, café en schoenmakerij. Gust Van 
Léander was in die periode voorzitter 
van de fanfare. Repetities waren er toen 
echter niet. Gust vroeg mijn vader om de 
vlag van de fanfare tijdens de oorlog te 
bewaren op de zolder. Toen de fanfare na 
de oorlog weer op straat kwam, met de 
vlag uiteraard, liep ik als jong ventje mee. 
De dirigent leerde mij enkele melodietjes. 
Hoewel ik geen noot kon lezen, ben ik er 
na wat oefenen in geslaagd mee te spelen. 
Pas veel later kreeg ik de opdracht om de 
kinderen van het dorp instrumentles te 
geven. Door in hun boeken te kijken, heb 
ik eindelijk de noten leren lezen (lacht). Ik 

heb 35 jaar muziekles gegeven. Bleek dat 
ik hiervoor een gave had, want de kinde
ren volgden mij blindelings.” 

De politieke strekkingen
In de vorige eeuw had een gemeente 
verschillende muziekmaatschappijen 
volgens verschillende strekkingen. Elke 
harmonie had meestal een eigen clublo
kaal. Sommige cafés of zaaltjes in het 
Pajottenland verwijzen hier nog naar. 

“In de Katholieke Kring was er elk jaar een 
groot bal. Iedereen kwam erheen met 
paard en koets en de boeren brachten hun 
dochters mee. Daar speelde de fanfare 
zowel een concert en een toneelstuk. In 
Herfelingen was er maar één fanfare met 
zowel katholieken en liberalen. Dat zorgde 
al eens voor spanning. Zo ging de fanfare 
op zondag mee de kerk in, maar enkelin
gen maakten een ommekeer en stapten 
een liberaal café binnen rechtover de 
kerktrappen. Dat leidde dan tot ruzies. 
Er kwam zelfs eens een revolver aan te 
pas. In Herne herinner ik me nog dat een 
goeie muzikant werd overgehaald door de 
katholieken om een concert mee te spe
len en nadien niet meer mocht meespe
len bij de liberalen. Omgekeerd gebeurde 
dat uiteraard ook. Ik heb me echter nooit 
beziggehouden met deze spelletjes.”

Willy was heel actief in het verenigings
leven en in heel wat harmonieën. Vaak 
werd hij opgemerkt door de dirigent of 
‘chef’ van een harmonie die hem dan tus

sen pot en pint vroegen om ook bij hen te 
komen spelen. En ook beschonken belof
tes maken schuld; hij is immers een man 
van zijn woord. Nu kijkt hij met veel nos
talgie en fierheid terug op alle muzikale 
prestaties van de afgelopen 70 jaar. 

“Ik heb mijn leeftijd en begin al wat uit te 
bollen. Elke week ga ik nog wel naar een 
aantal repetities. Vanavond ga ik naar 
SintJozefKesterbeek in Lot. Ik speel ook 
in Edingen, Graty, Evere, Kraainem, StAn
naPede, Dilbeek, OnzeLieveVrouw
Lombeek, Idegem… Jarenlang  was ik ook 
voorzitter van de Mark River Band. Ik woon 
in Tollembeek. Hier heb ik enkel een tijdje 
bij de socialisten gespeeld maar ze ken
nen mij hier wel omdat ik hier vaak ‘zotte 
clown’ gespeeld heb. Ze kennen mij vooral 
in Herne en Kokejane. Veel mensen den
ken ook dat ik van daar ben, maar ik ben 
opgegroeid in Herfelingen en getrouwd in 
Tollembeek.”

Een gelukkige man
Zijn liefde voor muziek bracht hem overal. 
Hij was steeds een graag geziene figuur 
door zijn moppen, zijn verhalen en de 
manier waarop hij elk event naar zijn hand 
kon zetten en alle aandacht opeiste. 

“Ik heb veel geluk gekend in mijn leven. Ik 
heb mezelf muziek en toneel geleerd en 
ben er overal mee gekomen. Ik heb één van 
de beste vrouwen van de wereld gehad en 
zij liet mij overal komen. Ik vrees dat mijn 
tijd nu ook gekomen is, maar ik ben geluk
kig, want ik heb in mijn leven alles mee
gemaakt wat een mens kan meemaken.”

“Ik heb vier  
keer geleefd.”

“Ik heb nooit 
aan politiek 

gedaan, alleen aan 
ambiance…”
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Artistiek de wi ter i  met de B va  
Bruegel e  de C va  Car aval!
Wie het Pajottenland zegt, zegt Bruegel en wie in de Zennevallei van Halle is, viert carnaval in 2022 als nooit tevoren! 
Ga je mee op ontdekkingstocht in Pieter Bruegels ‘Strijd tussen carnaval en vasten’?

koterhoekske

Bruegelwafels
Dit heb je nodig: 
• 3 eieren
• 250 gr bloem
• 175 gr suiker
• 15 gr gist

• 1 flesje bier van 
25 cl

• Snuifje zout
• 125 gr boter

Zo maak je het:
Doe alle ingrediënten, behalve de boter, in 
een grote kom en meng tot een glad deeg. 
Laat het deeg 30 min rusten. Smelt de 
boter en voeg deze toe aan het deeg vlak 
voor je de wafels bakt. Giet een soeplepel 
deeg in het wafelijzer – opgelet niet te 
veel gieten – en sluit het wafel ijzer. Even
tjes wachten en… smullen maar!

In de eeuw van Bruegel heerste er een miniijstijd… brrr! Koude winters 
inspireerden hem tot het schilderen van landschappen bedekt onder een laag 
sneeuw en ijs. Daarnaast schilderde hij ook allegorische taferelen, dit zijn 
scènes die vol zitten met personages en verborgen betekenissen. Ga je mee 

op ontdekking?

1 Koning Winter wordt verbrand:  
tijd voor de lente.

2 Muziek! In de tijd van Bruegel werden 
ook huisraad en keukengerei gebruikt 

als muziek instrument. Hier zie je de rommel
pot of foekepot: een soort wrijftrom gemaakt met een 
kruik waarop een varkensvel met een lange houten stok is 
gebonden. Door de stok op en neer te bewegen ontstond 
er een brommend geluid. Welke ongewone muziek
instrumenten kan je nog ontdekken?

3 Kinderen zijn koning! Versier zelf een 
papieren kroon en word de koning van carnaval.

4 Achter de carnavalsstoet zie je een wafel
bakster: ze stookt een vuurtje waarboven 

ze wafels bakt in een gietijzeren wafelijzer. 
Wafels waren in de middeleeuwen erg populair 
omdat ze zo goedkoop waren. En zeg nu zelf, 
wie lust er niet zo’n lekkere wafel?
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Eindelijk: we zijn aan 
de nieuwe patatjes!
Nieuwe patatjes… een lang verwachte lekkernij en synoniem van datgene wat 
niet altijd makkelijk tot stand komt. Niet alleen Premières, Rode eersteling, Witte 
eersteling, Accent… maar ook Kommil Foo, Bart Van Loo of Kom hier dat ik u kus. 
Eindelijk: in het najaar van 2021 zijn we na de lange coronaperiode aan de nieuwe 
patatjes: de heropstart van het culturele leven. Wij vroegen aan zes streekbewo
ners wat het vooruitzicht van ‘nieuwe patatjes’ voor hen betekent. 

Vitaly en Yana Samoshko  
(pianist en leerkracht textiel ingenieur) uit Ternat

“Het is ongelofelijk hoe lavend het is om je opnieuw in het 
midden van de muzikale creatie te kunnen bevinden. Zeker 
voor muziek is het live kunnen beleven van het werk van 

essentieel belang. Zowel de artiesten zelf als de toeschou
wers kunnen tijdens een concert de muziek pas écht erva

ren: samen – ieder op zijn of haar eigen manier – genieten van 
muziek. Over alle generaties heen… bijna een vorm van mind full

ness. Dat is ook het mooie aan klassieke muziek: het kan iedereen begeesteren. Ook 
kinderen, al vinden zij nog iets te weinig hun plaats in de concert zalen. Klassieke 
muziek mag best wel, naast sport, een standaardvak op school worden. Zo zou het 
pas echt voor iedereen toegankelijk zijn.” 

Luis Alejandro Valle Moya  
(theatertechnieker) uit Brussel
“We hebben lang binnen gezeten en alle materiaal gepoetst 
en vernieuwd. We kunnen opnieuw een publiek ontvangen 
met leuke voorstellingen. Ik kijk er zo naar uit. Hopelijk het 
publiek ook!”

Lieselotte De Landsheer  
(programmator Westrand) uit Dilbeek

“Wij zijn heel blij dat wij opnieuw een publiek kunnen ont
vangen, kaartjes scheuren, een volle zaal omarmen en na 
de voorstelling napraten in het cultuurcafé met artiesten 

die ons ook gemist hebben. We gaan volop voor sfeer in 
de theaterzaal, emoties en een ontspannen avond waarbij 

mondmaskers, social distancing en vaccinaties even verge
ten kunnen worden. Een beetje vrijheid teruggeven en mensen 

ontroeren met theater, dans, muziek en humor. Daar doen we het voor! Alle mede
werkers van het cultuurcentrum hebben hier ook zo naar uitgekeken; van het poets
personeel, tot de baliemedewerkers, de theatertechniekers en alle andere mensen 
achter de schermen. Ook de vrijwilligers willen er weer invliegen en hopelijk kunnen 
we op deze manier iedereen veilig een gezellig uitstapje aanbieden.” 

Waar komt de uitdrukking vandaan?
“We zijn nog niet aan de nieuwe patatjes…” is een van oorsprong Antwerpse uit-
drukking, die aangeeft dat we nog niet zijn waar we moeten zijn. Menig politicus 
ontviel deze uitspraak al tijdens regeringsonderhandelingen om aan te geven dat 
er nog veel werk aan de winkel is.

Pajotse nieuwe patatjes
Wie alles weet over nieuwe patat
jes zijn de aardappeltelers uit onze 
streek. Voor hen betekent “nieuwe 
patatjes” het begin van een zomerse 
drukte, met veel handenarbeid. 

Lieselot Vankeerberghen en 
Maarten Lemaire (aardappel telers, 
hoeve Lemaire uit Oudenaken)
“In tegenstelling tot wat vele mensen 
denken, is het pas in juni tijd voor de 
eigen, Pajotse nieuwe patatjes! Deze 
worden primeuraardappelen of eer
stelingen genoemd, omdat het de 
eerste aardappelen van het nieuwe 
seizoen zijn. Je zou ze ook ‘zome
raardappelen’ kunnen noemen, in 
tegenstelling tot de ‘winteraardap
pelen’ of ‘bewaaraardappelen’ die pas 
in september en oktober machinaal 
gerooid worden en heel de winter lang 
bewaard kunnen worden.”
De nieuwe patatjes hebben een 
fragiele, dunne, schilferende schil 
en bewaren niet lang. Omdat ze zo 
kwetsbaar zijn, kunnen ze niet vol
ledig machinaal gerooid worden. Ze 
dienen met zachtheid behandeld te 
worden en mogen nagenoeg niet val
len. Een aantal keer per week gaan we 
naar het veld om verse aardappelen te 
rooien. En dat moet zowel bij goede 
als bij slechte weersomstandigheden 
gebeuren. Het ene jaar is het zweten 
in de hitte en het andere jaar is het 
ploeteren in de modder. Maar uitein
delijk kunnen genieten van nieuwe, 
Pajotse patatjes op je bord doet al dit 
werk lonen. Smakelijk!

Ontdek het aanbod van de cultuur en gemeenschapscentra 
in de streek via www.nieuwepatatjes.be

binnengluren
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Kasteel Ter Rijst – Pepingen

Vierde keer, goede keer
Het eerste kasteel Ter Rijst werd in 1169 door de graaf van Hene gouwen ver
woest. Het tweede kasteel werd in 1480 afgebroken door een zeker Karel van der 
Noot die er een echte burcht liet bouwen. Die burcht werd dan weer in 1868 gro
tendeels gesloopt door Burggraaf Théodore de Nieulant de Pottelsberghe, die het 
kasteel zijn huidige vorm gaf. Het classicistische kasteel is ingericht als B&B en 
restaurant. Het park van 100 hectare ademt geschiedenis en pakt uit met talrijke 
inheemse bomen, prachtige zeldzame bloemen, een wervelend dierenbestand en 
fenomenale vergezichten. Je kan hier in alle rust wandelen. In het voorjaar geniet 
je in het park volop van de bloemenpracht. 

kasteel ter rijst
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kasteel van heetvelde

kasteel saffelberg

Het hertogdom Brabant, het graafschap Vlaanderen, de stad Brussel en het graaf
schap Henegouwen… er liepen destijds flink wat grenzen door het Pajottenland en 
de Zennevallei. Om die grenzen te verdedigen en robbertjes uit te vechten, bouwden 
hertogen, graven en kasteelheren uit de kluiten gewassen burchten. Vanaf de 16de en 
17de eeuw verloren ze hun strategische belang en werden verbouwd tot lusthoven: 
fraaie en stijlvolle buitenverblijven voor de adel.

Kasteel van Heetvelde  
– Oetingen

Een indrukwekkende 
woontoren
De Waterburcht, zo kennen ze het 
kasteel hier. Het maakte deel uit 
van de verdedigingsgordel die door 
de graven van Henegouwen werd 
opgetrokken. Je kunt er de schiet
gaten nog zien. De vierkante donjon 
dateert uit de 16de eeuw.

Volg de Kastelenroute
Er zijn nog veel meer kastelen te ontdekken in het Pajottenland en de Zennevallei. Maar deze zeven kan je alvast bewonderen 
als je de Kastelenroute (63 km) fietst. Vertrek op de parking van het gemeentehuis in Pepingen en volg de knooppunten 58 – 
57 – 88 – 87 – 34 – 33 – 32 – 38 – 10 – 43 – 60 – 89 – 52 – 16 – 15 – 13 – 24 – 23 – 21 – 69 – 70 – 72 – 71 – 11 – 58. Onderweg 
drink je natuurlijk een geuze in één van de fietscafés op je weg.

kasteel van heetvelde

De kastelen uit de regiotoer(is
ten)tip

Kasteel Saffelberg – Gooik

In oude glorie hersteld 
Het kasteel van Saffelberg ligt in het Gooikse gehucht Oplombeek en werd 
enkele jaren tot in de kleinste details volledig gerestaureerd. Het kasteel heeft 
een prachtig park van 62.650 m2²waarvan de boomgaard met hoogstamfruit 
gedeeltelijk toegankelijk is via het route wandelnetwerk. Het eclectische 
kasteel, met een heuse gasverlichting, centrale verwarming en zelfs opvang van 
regenwater op zolder, kwam er pas in 1906 onder impuls van Baron Philippe van 
Oldeneel tot Oldenzeel en barones MarieHenriette de Wouters de Bouchout. Het 
perfect decor voor de langverwachte MNM en Ketnet W817film: ‘8eraf!’. Ont dek 
het mee in de filmzalen vanaf 26 november. 
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Waterkasteel Baljuwhuis  
– Gaasbeek

Het huis van de politiechef
Baljuw Thomas Spruyt – de hoofd
commissaris van zijn tijd, zeg maar 
– bouwde zijn waterkasteel tussen 
1602 en 1606 bijna in de schaduw 
van het Kasteel van Gaasbeek. De 
Franse troepen takelden het aan het 
einde van de 17de eeuw behoorlijk 
zwaar toe, maar de familie Spruyt 
liet het weer heropbouwen. De 
ringgracht werd in 1870 gedempt 
door markies en kasteelheer d’Ar
conatiVisconti.

Kasteel Groenenberg – SintPietersLeeuw

Buitenverblijf van meneer notaris
Het is vooral het 45 hectare grote Engelse landschapspark dat het ‘m doet. Het kasteel zelf 
werd pas in 19001901 gebouwd door notaris Charles Claes uit Halle, een goede vriend van 
Leopold II. Solitaire bomen en kleurrijke heesters, oogstrelende azaleastruiken en paarse 
vlinderstruiken garanderen het hele jaar door kleur. Ga zelf op pad, ontdek de diversiteit van 
Groenenberg en misschien kom je zelfs een boerenpaard tegen. 

kasteel groenenberg
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kasteel van gaasbeek / waterkasteel baljuwhuis

kasteel coloma

Donderslag in Kasteel Nederloo in premiere
In zijn derde film maakt Jan Van Reepingen dankbaar gebruik om de kasteel
domeinen uit het Pajottenland als achtergronddecor te gebruiken. Het verhaal: 
drie kastelen, drie families samen verbonden in een romantische film waar de 
schoenmaker van het dorp de hoofdrol opeist. 

'Donderslag in kasteel Nederloo' gaat in première op 18 december in de jon
gensschool van Sint Martens Lennik, Schapenstraat 42 om 18.30u.  

Info en kaarten 0471 76 85 22. Toegang: 15 euro. 

Kasteel Coloma – SintPietersLeeuw

Het huis van de kamerheer
Het gemeentelijke cultureel centrum was oorspronkelijk een waterburcht uit 
1515 en de zetel van de heerlijkheid Leeuw. Het kasteel is genoemd naar Karel de 
Coloma, kamerheer van keizerin MariaTheresa van Oostenrijk, die eigenaar was 
van 1751 tot 1758. De Rozentuin van Coloma is er eentje van wereldniveau. Hier 
groeien meer dan 3.000 verschillende rozenvariëteiten uit alle werelddelen. In de 
15 hectare grote tuin is het daarenboven heerlijk wandelen en kuieren. Kortom: 
dit prachtige gebied heeft alles in petto voor een geslaagde uitstap!

Kasteel van Gaasbeek – Gaasbeek

Graaf zonder hoofd
Zonder twijfel het bekendste, grootste en meest romantische kasteel van het 
Pajottenland. Het werd vormgegeven door de excentrieke markiezin Arconati 
Visconti en in 1921 geschonken aan de Belgische staat. Minder romantisch is het 
verhaal van bewoner en graaf Lamoral van Egmond. Zijn verzet tegen de Spaanse 
inquisitie werd hem niet in dank afgenomen: de graaf werd onthoofd op de Brus
selse Grote Markt in 1568. Het kasteel blijft nog tot 2023 gesloten wegens reno
vatie, maar de museumtuin en de Sint Gertrudiskapel zijn steeds te bezoeken. 

kasteel van gaasbeek / waterkasteel baljuwhuis
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De Terlindenkapel,
een gulle erfgoedgift
De cementgrijze Terlindenkapel zit wat 
verstopt onder het bladerdek van enkele 
grote lindenbomen in Heikruis, bij Pepin
gen. Een waardevolle erfgoedparel die 
onlosmakelijk is verbonden met het Kas
teel Ter Rijst. De 96jarige Hubert Jolly 
– een nazaat van de Heren van Ter Rijst – 
schonk het beschermde monument in 
2020 aan de gemeente.

De OnzeLieveVrouw Ter Lindenkapel, 
beter bekend als de Terlindenkapel, is een 
achthoekig, neogotisch gebouwtje dat aan 
het eind van de 17de eeuw werd opgetrok
ken. Allicht op de fundamenten van een veel 
oudere kapel uit de 11de eeuw. De kapel is 
gebouwd met bakstenen en kreeg pas in 
de 19de eeuw haar kenmerkende cement
laagje. Ze werd gerestaureerd in neogoti
sche stijl. De kapel staat op een driesprong 
van wegen naar Heikruis, Herne en Bierk. De 
naam heeft ze te danken aan de lindebomen 
die het gebouwtje omringen. In 2004 werd 
de kapel beschermd als monument.

Eerste Kapel van Ter Rijst
Via een portaal met een scherpe spits 
erboven kom je binnen in het kleine 
gebouw. Daar herinneren de houten 
staanders nog aan de eeuwenoude beel
den van SintAdriaan en SintMaarten 
die in 1965 werden gestolen. Net als het 
OnzeLieveVrouwebeeld trouwens. Op 
het houten altaar herken je het wapen
schild van de familie Huysmans. De rouw
borden aan de moren herinneren aan 
overleden kasteelbewoners. De kapel 
hing immers af van het kasteel Ter Rijst 
en wordt ook wel de Eerste kapel van de 
Heren van Ter Rijst genoemd.

Schenking
Toen de familie Jolly het kasteel uit handen 
gaf, bleef ze wel eigenaar van de kapel. De 
96jarige Hubert Jolly wil dat de toekomst 
van het kleine monument gevrijwaard 
blijft na zijn dood. Hij schonk het vorig jaar 
officieel aan de gemeente, met de hulp van 
architect Jef Deknopper en landbouwer 
Richard Vanhamme die zich het lot van de 
kapel aantrokken. Het gemeentebestuur 
ging graag op het voorstel in. Zo kan ze dit 
stukje geschiedenis vrijwaren en bewaren 
voor de komende generaties. In oktober 
vorig jaar volgde er een kleine plechtigheid 
aan de kapel om de schenking te vieren.

Haal het verhaal  
van Ter Rijst in huis
Meer weten over de boeiende geschie
de nis van Heikruis, het kasteel Ter Rijst 
en ander boeiend erfgoed in het dorp? 
Interesse in welke geslachten en families 
er in het kasteel woonden? Haal dan 
het boek ‘Ter Rijst’ van Viktor Decorte 
in huis. Het wordt uitgegeven door de 
heemkundige kring vzw Bellingahaim. 
De kostprijs is 10 euro (kleurendruk). 
Verkrijgbaar vanaf november 2021. 
Reserveer je exemplaar alvast via 
bellingahaim@gmail.com.

in de voetsporen van…
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W E D S T R I J D

verdeelpunter 

 in de kijker

‘Chocolade Pairing Bier’
Wist je dat je naast chocolade bij Valentino Chocolatier ook terechtkan voor een 
zelfgebrouwen biertje? Het ‘Chocolade Pairing Bier’ is een amber kleurig bier (6,5% 
alcohol) van de hand van chocolatier Sven Deman. Het past perfect bij donkere chocolade.

Valentino Chocolatier 

Zin in een herfstige  doos vol zoets?
Wij mogen jullie verwennen met 1 doos ter waarde van 50 euro.

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

In welk jaar werd Valentino Choco latier opgericht?
Wat is het alcoholpercentage van het ‘Chocolade Pairing Bier’?

Hoeveel Belgische winkels in eigen beheer heeft Valentino Chocolatier?
Tip: surf zeker naar www.valentinochocolatier.be.

Mail je antwoorden (met vermelding van je contactgegevens) voor 
31 december 2021 naar annelies.desmet@dilbeek.be of stuur ze op naar 

CC Westrand, t.a.v. Annelies Desmet, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek.

Valentino Chocolatier, het chocolademerk met het schattige 
rode autootje, is al meer dan 40 jaar een begrip in het Pajot
tenland. De artisanale chocolademaker maakt zijn pralines 
niet alleen met de hand, maar kiest ook resoluut voor lokale 
ingrediënten en verkoop via korte keten. Met zaakvoerder Rob 
Roelandts is binnen het familiebedrijf ondertussen de derde 
generatie aan zet. 

Chocolade met een hart voor de regio
Het begon allemaal in 1978. Een jong echtpaar opende een klein 
chocoladeatelier in hartje Brussel waar het chocolade met verse, 
lokale ingrediënten combineerde. Een traditie die tot op vandaag 
onveranderd is gebleven. Valentino Chocolatier zet volop in op zo 
lokaal en duurzaam mogelijk werken. Dat doen ze enerzijds door 
hun productie zo groen mogelijk te maken en anderzijds door 
samen te werken met lokale leveranciers. Zo komen de choco
lade, suiker en room voor hun pralines allemaal van producen
ten uit de buurt. “Al onze 250 pralines worden in Schepdaal met 
de hand gemaakt en zijn dus stuk voor stuk streekproducten”, 
vertelt Rob honderduit. “Ook onze chocolatiers, inpakkers en 
winkelverantwoordelijken zijn mensen uit de streek. Met eigen 
winkels in Halle, Schepdaal, Dilbeek en Merchtem trekken we 
resoluut de kaart van onze regio. Als familiebedrijf richten we 
ons zo bewust tot lokale families.” 

Streekproducenten slaan handen in elkaar
Dat Valentino Chocolatier de streek in het hart draagt, komt 
prachtig tot uiting in de praline ‘Lenniks Poireke’. Voor de pra
line in de vorm van een peertje werkte Valentino samen met Huis 
Vossen uit buurgemeente Lennik. Hun bekendste product, een 
elegante perenjenever, werd omgetoverd tot een smakelijke pra
line. Een streekproduct waarbij je de liefde voor het Pajottenland 
door en door proeft. 

“De samenwerking tussen Huis Vossen en Valentino is zo’n 15 
jaar geleden ontstaan”, aldus Rob. “Het recept is al die tijd onver
anderd gebleven.” Naast de perenjenever van Huis Vossen werkte 
ook de rode gin van brouwerij Lindemans inspirerend. Het resul
taat? Een ronde truffel met een heerlijk fruitige toets. Nieuw 
tot slot is de samenwerking tussen Valentino en imker Noël De 
Schrijver van Buckfast Pajottenland. Zo zal het komende voorjaar 
een praline met Schepdaalse honing worden gelanceerd. 

“De praline met het 
Lenniks Poireke laat 
je onze liefde voor het 
Pajottenland proeven.”

Alle 250 pralines worden bij Valentino Chocolatier in Schepdaal met de hand gemaakt
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In 2021 werd de Cultuurregio P&Z 10 jaar en dat betekent een decennium culturele erfgoedwerking in de streek. Een goede reden 
om de schoonheid van onze regio in de kijker te zetten. Daarom daagde de Cultuurregio afgelopen zomer de fiere Pajotten uit met 
10 fotochallenges! 

Wiki loves Pajottenland & Zenne valleiin de kijker

Willy Bellemans,  
Bogaarden 

Kris Catteeuw,  

Kerk Affligem 

Philippe Evenepoel,  
Avondwandeling in Bellingen 

Iris Depoorter,  
Echte helden

Thomas Vansteenacker,  

Molens van Ruisbroek

Maar liefst 674 foto’s mochten we 
ontvangen. In afwachting van een tentoon
stelling op 3 december in het Dilbeekse 
Kasteel La Motte delen we alvast graag 
enkele van onze favorieten met jullie. 
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Meer weten
www.gajemeeopavontuur.be

Anja Meert,  
Museumtuin 

Leo Van Vreckem,  

Zepposmolen bij zonsopkomst 

Marjon Udo,  
Recordbier

Devierd'n,  
Binnenzicht SintPetrusenPauluskerk

Ivan Samoshko, Kasteel van Kruikenburg 
vanuit de lucht bij zonsondergang 
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Tijdens het interbellum trokken veel stadsbewoners weg uit de drukke en vervuilde 
hoofdstad om rustiger te wonen in het groen. Dilbeek, toen nog een landelijk dorpje 
op een steenworp van Brussel, was daar ideaal voor. Rijke Brusselaars kochten er een 
bouwperceel en lieten er hun eigen villa bouwen. Maar niet alleen gegoede Brusse
laars waren op zoek naar een thuis in het groen. Ook het Zuun zag het licht tijdens deze 
periode: hier vonden arbeiders hun plekje, weg van alle drukte. Vroeger opgevat als 
een kleine stad op het platteland, zijn deze wijken vandaag uitgegroeid tot een groene 
long in verstedelijkte gebieden.

Het idee van tuinwijken of tuindorpen 
ontstond op het einde van de 19de eeuw 
in Engeland. Ze moesten als het ware de 
overgang maken tussen het platteland en 
de stad. Naast échte tuinwijken, die vooral 
een thuis moesten bieden aan arbeiders 
en de middenklasse na de Eerste Wereld
oorlog, ontstonden er ook villawijken. 
Het grote verschil tussen beiden is dat 
tuinwijken gebouwd werden volgens een 
totaalontwerp, waarin ook nagedacht was 
over het stratenpatroon en de beplanting 
de groenaanleg. Villawijken ontstonden 
door particuliere aankopen en zijn een 
mix van verschillende ontwerpen. Beiden 
verzamelen ze architecturale pareltjes uit 
lang vervlogen tijden.

De Kaudenaardewijk 
De Kaudenaardewijk ligt in het zuidoosten 
van Dilbeek ingeklemd tussen de Ninoof
sesteenweg en de Broekbeek. Bijzonder 
aan de wijk is dat er veel percelen op een 
korte tijd werden vrijgegeven, waardoor er 

een heuse villawijk ontstond. Aan het begin 
van de 20ste eeuw waren er op het plateau 
bijna alleen maar velden en weilanden. 
Bebouwing was er nauwelijks. De Kauden
aardestraat, die van de Ninoofsesteenweg 
doorliep tot aan de gemeente Anderlecht, 
was er wel al. Langs deze straat vind je de 
oudste villa’s die dateren van vlak voor of 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oor
log werden er vanwege de hoge vraag naar 
bouwgronden veel percelen tegelijk verka
veld. Zo komt het dat de meeste villa’s in 
de jaren ’20 en ’30 gebouwd werden. Het 
opzet van het stratenpatroon is vrij geom
etrisch, maar een echt doordacht steden
bouwkundig plan zat er niet achter. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd de wijk verder 
volgebouwd met minder in het oog sprin
gende woningen.

Verschillende stijlen
In de Kaudenaardewijk vind je veel ver
schillende stijlen terug. Ze weerspiegelen 
de mode van het moment. 

terug in
 de tijd

Van ‘stad op het platteland’ 
tot ‘platteland in de stad’

Julien Ficher, Winterlandschap 

Typisch voor de Amsterdamse school is 
dat baksteen wordt gebruikt om versie
ringen in de gevels aan te brengen. Ver
ticale lijnen in de voorgevel van de villa 
uit 1931 op de Schilderkunstlaan 50 zijn 
hier een voorbeeld van. Let er ook op het 
mansardedak en de erker. Een mansar
dedak is een dak met steile ondervlak
ken en licht hellende bovenvlakken. In 
dit geval is het onderste vlak bijna ver
ticaal, waardoor er veel ruimtewinst op 
de bovenverdieping was.

A m s t e r d a m s e  s c h o o l
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Z u u n

Geen villawijkje, maar een groene long ontworpen door de Brusselse architect Camille 
Damman in opdracht van de Gewestelijke Maatschappij van goedkope woningen: dat 
is tuinwijk Zuun. De wijk werd in drie fases gerealiseerd tussen 1921 en 1926. Een 
rechthoekige plattegrond die van noord naar zuid wordt doorgesneden door twee 
parallelle straten, is kenmerkend voor Zuun. Iedere woning is voorzien van een voor 
en achtertuin. Een omgeving met veel groen dus. De wijk moest, onder andere door 
het ontbreken van stedelijk vertier zoals kroegen en de sterke nadruk op gezins
woning als kern van het leven, bijdragen aan een fatsoenlijk, burgerlijk karakter van 
de wijk. De woningen in Zuun bestaan uit gekoppelde of gegroepeerde eengezins
woningen met een wisselend volumespel. Aanpassingen doorheen de jaren zorgen 
er echter voor dat deze eenhied vandaag de dag verstoord is. Toch groeit er opnieuw 
interesse in deze wijken. Heel wat mensen willen zowel kunnen genieten van het 
stadsleven als van een leven in de natuur. 

Het modernisme wordt gekenmerkt door 
eenvoud en rationaliteit. De villa aan de 
J. B. Brusselmansstraat 24 kan weliswaar 
niet bepaald eenvoudig genoemd wor
den, toch zijn er een aantal elementen 
die typisch zijn voor het vroege moder
nisme. De complexe vorm en gevelin
deling bijvoorbeeld komen voort uit de 
indeling van de ruimtes binnenin de villa. 
De inspiratiebron voor deze woning was 
het werk van de bekende architect Frank 
Loyd Wright.

Geometrische versieringen en gevel
indeling vormen de boventoon in de art 
deco. Bij de rijwoning op de Schilder
kunstlaan 56 wordt de gele baksteen 
ingezet om volume in de strakke geo
metrische vormen aan te brengen. Op 
het gelijkvloers zijn bruin geglazuurde 
tegels aangebracht. Deze woning 
dateert uit 1937 en is één van de wei
nige die door een lokale architect uit 
Schepdaal is ontworpen.

Deze stijl inspireert zich op de pitto
reske cottages uit Engeland. De twee 
villa’s op de Kaudenaardestraat 80 en 
82 zijn gebouwd vlak voor of tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Typisch voor 
de cottagestijl zijn hier het gebruik 
van (pseudo)vakwerk, de asymmetri
sche opbouw, erkers en de tuitgevel. 

C o t t a g e s t i j l

M o d e r n i s m e

A r t  d e c o

Een inspirerende omgeving
De schilder Jean Brusselmans (18841953) 
was een bekende inwoner van de Kauden
aardewijk. Hij kocht er in 1924 met zijn 
gezin een woning die hij met een knipoog 
de ‘Kouden Haard’ noemde. Het glooiende 
landschap rondom Dilbeek vormde vanaf 
dan een belangrijke inspiratiebron voor 
zijn schilderijen. 

Minder bekend is de schilder Julien Ficher 
(18881989), die zich met zijn gezin in 
1920 in de Kaudenaardestraat 82 ves
tigde en op een steenworp afstand van 
Jean Brusselmans woonde. Ficher was 
onderwijzer van opleiding en had daar
voor enkele jaren in Bolivia lesgegeven. 
Eenmaal terug in België ging hij aan de 
slag als leraar plastische opvoeding en 
later gaf hij ook les bij de Koninklijke Aca
demie voor Schone Kunsten in Brussel. 
Hij was bovendien zeer actief in het Brus
selse kunstenaarsmilieu. 

De twee schilders waren bevriend en kwa
men regelmatig bij elkaar over de vloer. 
Tijdens een interview in 2010 vertelde de 
dochter van Julien Ficher hoe het was om 
op te groeien in die omgeving. Ze herin
nerde zich avonden waarbij Jean Brus
selmans en nog een violist langskwamen 
en samen tot laat muziek maakten: “We 
gingen wel naar bed, maar ze speelden 
hier met drie, wat zorgde voor een klein 
concertje. Meneer Brusselmans had een 
zware basstem. We zijn dus opgegroeid 
met muziek. Mijn vader was een zeer 
goede pianist.” 

Ze beschreef de omgeving toen als een 
plek met mooie uitzichten, graanvelden, 
hooimijten… Geen wonder dus, dat ook 
Julien Ficher zich liet inspireren door het 
Dilbeekse landschap (grote foto).
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Lezingenreeks:  
De Pajotse Klimaatsofa
Vanaf dit najaar trekt de Pajotse 
Klimaat  sofa door de regio. Elke 
maand vleien gepassioneerde 
experten zich neer op onze sofa. In 
een ongedwongen en knus Pajots 
sfeertje geniet je van zes boeiende 
lezingen over onderwerpen die onze 
wereld nóg mooier kunnen maken. 

Ons verplaatsen in de toekomst?  
Volle Gaas en duurzaam! 
Do 28 oktober 2021
in het Baljuwhuis in Galmaarden. 
Spreker: Angelo Meuleman (Mpact)

Weg van water? Iedereen mee in bad! 
Do 25 november 2021 in het 
Dominicanessenklooster in Herne. 
Spreker: Lieven Symons  
(Waterland vzw)

Mijn dorp? Een dorp vol power! 
Do 16 december 2021 in het 
Koetshuis in Roosdaal (Strijtem). 
Spreker: Tom Schaeken  
(Innovatie steunpunt)

Iedereen elektrisch? Zo kan het! 
Wo 26 januari 2022 in Platte lands
centrum Paddenbroek in Gooik. 
Spreker: Pieter Boussemaere 
(Hogeschool VIVES)

Voeding en energie van eigen kweek? 
Maak kennis met de boer achter de hoek. 
Do 24 februari 2022 in Provinciaal 
Plattelandscentrum Peerenbosch in 
Roosdaal (Pamel). 
Spreker: Anne-Marie Van Geen-
berghen (Innovatie steunpunt)

Mijn tuin? Een natuurlijk paradijs! 
Do 31 maart 2022 in het 
Dominicanessen klooster in Herne.
Spreker: Bart Backaert (stad Aalst)

Meer info en inschrijvingen via 
www.pajot-zenne.be

Deze lezingenreeks is een initiatief van 
Regionaal Landschap, Klimaatpunt en 
Provincie Vlaams-Brabant.

Ze dobberen met bootjes op Gentse en 
Brusselse waters, plonsen met honderd 
andere zwemlustigen in de Leie, roepen 
watermonsters op… Naast dit water
plezier heeft de vzw Waterland nog veel 
meer in petto, want voor water én water
beleving verlaten ze platgetreden paden. 
Op 25 november 2021 bewandelt Lieven 
Symons Pajotse wegen en vleit zich neer in 
de Pajotse Klimaatsofa.

Waar komt jouw passie en interesse voor 
water vandaan? 
Ik ben opgegroeid in een Limburgs dorpje 
waar de Abeek achter ons huis liep. Als 
kind speelde ik veel in en rond deze beek 
en in dit moerassig gebied. Tijdens mijn 
studies was ik altijd gefascineerd door 
de relatie tussen de milieuuitdaging en 
onze ruimte. De combinatie van studies 
ruimtelijke ordening met milieuweten
schappen was voor mij dus een logische 
keuze. Hier leerde ik over de verschil
lende rollen die waterrijke gebieden voor 
de mens opneemt. Pas toen ben ik dat nat 
gebied in mijn achtertuin naar waarde 
beginnen schatten. 

Wat zijn de ambities van Waterland?
We zijn een doe en tegelijk een denktank 
die zich inzet voor gezonde waterlopen. 
Voor vergroende natuurlijke waterlopen 
die mens en natuur samenbrengen. De 
principes rond groenblauwe netwerken 
staan hierbij centraal. Wij gaan voor een 
land waar het water vrij kan stromen en 
waar de bodem terug een spons kan zijn. 
Water is plezier, water is genieten, water 
trekt aan. Wij brengen de funwaarde in 
het waterlandschap naar boven.

Op 25 november nestel je je in onze 
Pajotse Klimaatsofa. Kunnen we burgers 
actief betrekken bij het waterbeheer?
Water raakt aan heel veel aspecten van ons 
dagelijks leven. Tijdens deze avond pro
beren we ons te focussen op het ‘natuur
lijke’ watersysteem. Hoe kunnen we ons 
wapenen tegen droogte? Hoe voorkomen 
we overstromingen? Hoe maken we werk 
van een betere waterkwaliteit? Het zijn 
maar enkele vragen die de revue zullen 
passeren. We trachten de systemen die 
inspelen op het water bloot te leggen en 
eenvoudig te communiceren. We zullen 
die avond dus ook concrete en praktische 
tips aanreiken. Niet alleen tips om mee te 
werken aan een waterrobuuster Pajot
tenland, maar ook tips die de individuele 
burger winst opleveren. 

Weg van water? 
Iedereen mee in bad! 

Lieven 
Symons

“Water is plezier, 
water is genieten, 
water trekt aan.”

een duik in

Lezingenreeks:  
De Pajotse Klimaatsofa
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spelplezier

Pajot & Zenne Crypto

A Alcoholische spoeling bij het ochtendgloren A
1   9 1   9  

B Apparaat om een kapitein fijn te malen B
  11 11        

C Resultaat van een heel grote bosbrand C
1  13       

D Ik prik alleen mezelf (plant) D
 9   2 2   

E Lastdier en landbouwer wisselen van positie E
       6    

F De doden kunnen hier niet van genieten F
13          20

G Houd de plantendief! G
 20      2    

H Hiermee staat een amfibie niet met de billen bloot H
      6     

I Telegeniek waterdraakje I
  13        

J Schaapje en stripfiguur drinken samen J
    14   14   

K Dat blijft maar opwellen K
  5  5 2     

L Steeds minder poëtische afstand van de natuur L
13           14   20   

M Gevleugeld insect beslist te voet te gaan M
      5      13    

N Prima nalatenschap N
9     9  

O Een voornaam schilder O
   20   

Alle woorden verwijzen naar het Pajottenland of de Zennevallei. 
De middenkolom bevat een naam of begrip.

l e t t e r b a k

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

Tips nodig?
Hou de facebook pagina Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei in de gaten. Het 
antwoord verklappen we in de volgende editie 
van PenZine.
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Ontdek vanaf het voorjaar alle 
historische edities van onder 
ander de Gazet van Halle op  
www.krantencollectie.be 

DEN AST 
DIGITALISEERDE 

HAAR RIJKE 
KRANTENCOLLECTIE


