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erfgoeddag

Op Erfgoeddag zetten we dit jaar onze mededieren in de schijnwerper. Van koetjes en kafjes over boerenpaarden, border collies 
en suskewiet tot vleermuizen en gemummificeerde katten. Zondag 23 april wordt beestig leuk! Met meer dan 30 activiteiten valt 
er voor jong en minder jong op Erfgoeddag heel wat te beleven in onze regio. Wandel, fiets of rijd 
mee en ontdek unieke collecties en levend erfgoed. Kortom, je moet wel een echte ezel 
zijn om die zondag niet op pad te gaan.

Stap na de sportieve escapades zeker je lokale bibliotheek binnen en ontleen 
er de voor Erfgoeddag speciaal uitgebrachte vertel platen set met een 
authentiek Pajots sprookje. Het Wambeeks verhaal 'Van het toverstokje, 
de gouden pluim en het sprekend ezeltje' werd door Pol De Mont in 
1896 in zijn bundel 'Vlaamse Wondersprookjes' opgetekend. Jong 
Schaarbeeks talent Seren Teke ging er mee aan de slag en maakte er 
een moderne versie van op kindermaat.

Broeder Hildebrand en het 
eeuwigheidsvogeltje
De legende van Broeder Hildebrand 
en het eeuwig heids vogeltje is on los-
make lijk verbonden aan de Kluis kapel 
in Affligem. Het is op die plaats dat de 
broeder volgens de legende 400 jaar 
lang naar het vogeltje bleef luisteren. Hij 
wordt er afgebeeld in een van de glas-
ramen. Op Erfgoeddag wordt het verhaal 
van Broeder Hildebrand en het wonder 
van de eeuwigheid opnieuw verteld in 
het Eikenkoor in het Kluizenbos. 
Een brochure op kindermaat leidt de kinde-
ren rond in de omgeving van de Kluiskapel.

P Kluiskapel, Kluisdreef
k 14 -17 uur

Beestig erfgoed 

Check www.erfgoeddagpz.be 
voor het volledige programma in 

onze regio en alle praktische info.

Seren: 

“Je kan me 

dagelijks terugvinden in 

mijn atelier, tussen de kleur

potloden en papieren. Wanneer 

ik op stap ga, neem ik altijd mijn 

schetsboek mee om mijn omgeving 

te tekenen. Daar haal ik mijn 

inspiratie uit. Mijn illustraties kan 

je herkennen aan hun puur heid 

en aan de personages met 

de roze wangetjes.”

Tentoonstelling Insecten 
Knutselatelier 'Kriebel beestjes' 
Tentoonstelling schilderkunst 
'Beestig'
Unieke tentoonstelling van insecten 
(vlinders, motten, kevers, spinnen …) uit 
de historische verza me ling van Roger 
Desmet gestart in de jaren 50. Roger 
Desmet was de stichter van de Wiele waal 
afdeling Halle (voor loper Natuur punt). De 
ten toon stelling van dit levens werk, een 
collectie van 120 kisten vormt een unieke 
oppor tu ni teit voor lief hebbers en ento mo-
logen. Het is immers de laatste keer dat de 
collectie bezichtigd kan worden alvorens 
ze geschonken wordt aan het Museum 
van Natuur weten schappen in Brussel. 
Bij komend is er een tentoon stelling van 
het schilder- en teken atelier van Ter Loo, 
'Beestig' is hun inspiratie bron. Kinderen 
(5 tot 12 jaar) komen aan hun trekken in 
het knutsel atelier 'Kriebel beestjes' op 
het terras van ’t Kelderke. Zij bouwen hun 
eigen insecten hotel of maken afdrukken 
van insecten in klei. 
In ’t Kelderke kan je door lopend terecht 
voor een frisse pint, een streek bier, fris-
drank, koffie en taart.

P Kasteel-klooster Ter Loo 
Kareelstraat 21

k 14 - 19 uur

bellingen

Luistervinkjes: Erfgoedsprookje
Spits je oren en luister naar een autentiek 
Pajots wonder sprookje! Onze verteller 
neemt je aan de hand van enkele 
illustraties mee naar het Pajotten land 
van weleer met in de hoofd rol Hans 
Kallebout, een sprekende ezel en een 
gouden pluim.

P Bibliotheek Liedekerke 
Warandestraat 22

k 11 uur
! Opgelet: 22 april!

affligem liedekerke
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Muizenzoektocht in het 
stadsmuseum 'den AST'
Duik met het hele gezin in het Halse 
verleden in den AST. Het museum is 
gevestigd in de oude mouterij Van Roye, 
een beschermd monument en een indus-
triële erf goed parel. In de mouterij waren 
veel muizen aanwezig en was er een 
huiskat die op de muizen joeg. 
Een zoektocht voor kinderen ver wijst 
naar deze beestige toestand in de 
vroegere museum gebouwen. Ontdek 
de tradities van de bedevaart, de Sint-
Veroon mars, het kleurrijke carnaval en 
de muziek van Servais.

P Meiboom 16
k 13 - 17 uur

Beestige gasten in de toren van 
de basiliek
In 2008 werd er een nestkast met 
camera’s geplaatst in de toren van de 
Halse basiliek. In 2022 werden er drie 
slechtvalkkuikens geboren, wat het 
totale aantal op 28 slechtvalkjes bracht. 
Op die manier draagt Halle bij aan het in 
stand houden van deze bedreigde dier-
soort. Wil je alles te weten komen over 
de slechtvalk in de Halse basiliek?

P Sint-Martinusbasiliek,  
Grote Markt 1

k 13 - 17 uur

Open Schatkamer van de Basiliek
Bij een bezoek aan Halle is de Sint-
Martinus basiliek, de thuis haven van de 
zwarte Onze-Lieve-Vrouw, een absolute 
must! Op Erfgoeddag zetten we uit zon-
der lijk ook de deur naar de onder grondse 
schat kamer open. Je vindt er onder meer 
schat ten die tal rijke gekroonde hoofden 
aan de Halse Madonna schonken en een 
mysterieuze eeuwen oude boom stronk. 
Wie goed kijkt, ontdekt ook fabel dieren 
en mysterieuze wezens die de muren en 
gewelven versieren. Voor kinderen is er 
een leuke schatten jacht voorzien.

P Sint-Martinusbasiliek (aparte ingang 
van de schatkamer ter hoogte van de 
Klinkaert), Grote Markt 1

k 13 - 17 uur

Help! Er zit een paard  
op mijn tram!
Het trammuseum is een uit zon der lijk 
goed bewaard en beschermd historisch 
depot van de Buur spoor wegen. Op deze 
site, daterend uit de 19de eeuw, staan 
vandaag tal van oude trams op ge steld. 
Wat velen onder ons te weinig weten is 
dat niet enkel personen maar ook goe de-
ren en ja, zelfs dieren werden vervoerd 
met deze trams. Vanuit het Pajotse 
platte land werden zo onder andere paar-
den richting Brussel vervoerd. 
Op Erfgoeddag staat het dieren vervoer 
in de kijker en kan je uit zon der lijk enkele 
wagons die hier toe hebben gediend, 
bewonderen.

P Ninoofsesteenweg 955
k 10 - 18 uur

schepdaalhalle

Het verhaal van  
de oven en de kat
Achter de schuur van de Heet velde molen 
stond ooit een oud bak huis. Het werd 
afgebroken en op nieuw op ge bouwd. 
Bij de af braak van het bak huis werd 
een gemummificeerde kat gevonden. 
Wellicht werd deze er begraven om 
hekserij te voorkomen. Ontdek het 
verhaal van deze bijzondere vondst en de 
nieuwe bakoven. Op Erf goed dag wordt 
de bakoven tradi tio neel ingebrand.

P Heetveldemolen, Munkbaan 1
k 11 - 18 uur

tollembeek

Beiaardconcert door Eddy Mariën
De Halse stadsbeiaardier Eddy Mariën 
stelt speciaal voor Erf goed dag 2023 een 
playlist samen van ‘beestige’ nummers. 
Vanop een terrasje in de omgeving van 
de Grote Markt kan je genieten van dit 
gratis concert. 
Wil je liever in alle rust naar dit concert 
luisteren? Ga dan naar het Maria hof 
(tussen de Dekenstraat en de Vesting-
straat). In deze kleine oase middenin de 
stad wordt er een rustig luister hoekje 
ingericht.

P Sint-Martinusbasiliek Halle en 
omgeving, Grote Markt 1

k 14 - 15 uur
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O p  v e r k e n n i n g …

Beestig boeiend Roosdaal
Erfgoed Rausa trakteert op een geani-
meer de namiddag in en rond GC Het 
Koetshuis. Op het programma:
- een taxidermist over zijn vak
- Timon Boumon over insecten
-  een reflectie over duiven- en 

vinken  sport, dialect benamingen en 
uitdrukkingen over dieren

- beestige anekdotes uit de boeren stiel
- causerie over ‘Honden molens’ door 

Jan Delcour met de prachtige projectie 
over dit merk waardig stukje erfgoed

- (traditiegetrouw) plezante 
vertellingen en liederen met dieren in 
de hoofdrol

Bezoekers ontvangen gratis een mooie 
brochure en in de erf goed kelder is een 
door lopende ten toon stelling rond de 
onderwerpen in de brochure.

P GC Het Koetshuis, Strijtemplein 15
k 14 - 18 uur

roosdaal

Vlinders vroeger en nu
Ooit werden vlinders onderzocht 
door ze te vangen en op te prikken 
in insectendozen. Deze kleurrijke 
collecties bevatten vaak een schat 
aan informatie. We duiken in de 
geschiedenis en ontdekken hoe 
vlinders vroeger werden gezocht en 
gevonden in onze streek.

P Torleylaan 100
k 14 - 16 uur

huizingen

Akkervogels spotten  
langs oude wegen
Van vleermuis, werkpaard tot en met 
de eerste zwaluw, de zwarte weduwe 
of de immer naarstige houtworm: 
tijdens deze wandeling van 5 km kom 
je gegarandeerd het hele dierenrijk 
tegen, voor en achter de schermen. 
In het landelijke Lennik is het niet 
vreemd dat de akker natuur centraal 
staat. Wanneer hoorde je nog het 
laatst een veldleeuwerik fluiten of 
zag je een kievit schichtig wegvliegen 
in de verte? In de mooie omgeving 
van de vierkantshoeve Bree-eik 
wemelt het van verschillen de 
bedreigde akker vogels. 
Onze natuurgids Edwin Rooselaer 
geeft op dit vroege uur uitleg in 
woord en beeld over deze gevederde 
beestjes, die we met wat geluk ook in 
hun habitat kunnen spotten. Het luik 
erfgoed rond wegen en gebouwen 
in dit mooi stukje patri mo nium komt 
zeker ook aan bod. 
Ronald Van Ham, gepassioneerd 
kenner, vertelt in geuren en kleuren 
over de geschiedenis van het erfgoed 
en de oude wegen die rondom de 
prachtige hoeve liggen. Een boeiende 
ervaring die je zeker niet mag missen! 
Breng zeker je verrekijker of tele-
scoop mee en voorzie laarzen bij 
regen weer.

P Rugby Club Pajot 
Frans van der Steenstraat

k 8 uur

lennik

QR Herisemwandeling
Erfgoeddag in Beersel wordt 
“Beestig” leuk langsheen de 
QR-Herisem wandeling. Deze heuvel-
achtige wandeling van 7,3 km met 
start aan Bier centrum De Lambiek 
brengt je langs het rijke erf goed van 
Beersel. Onderweg kom je onder 
meer in contact met het immaterieel 
erf goed van het Brabants Trek-
paard en ander histo risch levend 
erf goed gelinkt aan de boerderij en 
de brouwerij. Ontdek meer over de 
geschiedenis via de QR-codes. 
Iedere wande laar krijgt een beestig 
lekker gratis proevertje Lambiek bier 
in het bier centrum De Lambiek waar 
de bezoeker ook een foto tentoon-
stelling kan ontdekken. 
Zelf je foto talent ontdekken? Neem 
dan deel aan de foto wedstrijd: maak 
mooie, leuke, beestige, artistieke 
foto’s tijdens de Herisem wandeling 
en maak kans op een Beersel bon.

P Biercentrum De Lambiek 
Gemeenveldstraat 1

k 10 - 18 uur

beersel

Check www.erfgoeddagpz.be 
voor het volledige programma in 

onze regio en alle praktische info.
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Maak kennis met het Belgisch 
Trekpaard
Ontdek de geschiedenis van het 
trek  paard in het museum en op de 
histo rische hoeve, de voormalige 
merrie fokkerij Hof ter Haegen. De 
bezoeker komt er in contact met 
unieke kunst werken en docu men-
ten afkomstig uit de collectie van de 
Koninklijke Maat schappij voor het Bel-
gisch Trek paard en één malig geëxpo-
seer de top werken waar het trek paard 
centraal staat uit private collecties. 
Bezoekers worden tijdens hun 
bezoek aan Vollezele volledig 
onder gedompeld in de wereld van 
het trek paard: ritten met de ‘Jan 
Plezier’ getrokken door trek paarden 
tussen beide locaties op wandel-
afstand, demonstratie hoef beslag 
door een smid, oude werk tuigen, het 
nieuw open gestelde archief, vertel-
momenten … 
Ook kinderen en jongeren komen 
aan hun trekken. Via een educatief 
pakket leren ze het paard optuigen 
en vertellers nemen hen mee in de 
wondere wereld van de Vlaamse 
impressionante reuzen. 

P Oudstrijdersplein 4
k 10 - 18 uur

vollezele

O p  v e r k e n n i n g …

Familievriendelijke en 
begeleide stadswandeling 
‘Beestig Halle’
Erfgoed en beesten: ook in Halle gaan 
ze hand in hand! Ont dek onder bege-
lei ding van een ervaren gids waar 
de Halse beestjes alle  maal verstopt 
zitten in de histo rische gebouwen. 
Iedereen kan aan deze wandeling 
deel nemen, ook de allerkleinste 
‘beesten speurders’.

P Start Toerismekantoor Halle 
Grote Markt 1

k Om 13, 14, 15 en 16 uur

Vleermuizen  
Bat Bike tour
Wist je dat vleer-
muizen vaak een plekje zoeken in 
historische gebouwen? En dat ze gek 
zijn op ijs kelders, bunkers en kerken? 
Je komt er het fijne van te weten 
tijdens de Bat Bike van Vleer muizen-
werk groep Myotis. De Bat Bike is 
een familie vrien de lijke fiets tocht 
rond Halle die je onder dompelt in de 
wondere wereld van de vleermuis.

P Halle en omgeving, Grote Markt 1

Beestig boeiend Roosdaal
Beestig Boeiend Roosdaal start al om 
10 uur met een wandeling in het nabij-
gelegen 'Grooten Bosch' met Timon 
Boumon (Natuurpunt Roosdaal) Hij 
weet alles over de fauna en kan ver-
rassende erf goed verbanden leggen 
tussen de beestjes en hun omgeving.

P Heidestraat
k 10 uur

Familiezoektocht 
Tijdens een tocht van een kleine 4 km 
in het centrum van Wambeek, lossen 
de wandelaars raadsels op en komen 
ze meer te weten over het dierenrijk 
en hun patroon heilige uit ons erf-
goed. De deel name is gratis en de 
zoektocht kan doorlopend afgelegd 
worden tussen 10u tot 17u. 

P Pol De Montstraat
k 10 - 17 uur

Op stap met de duiven en 
tentoonstelling duivensport
Ga mee op stap met een gids langs 
duiven melkers in Essene en ontdek de 
passie van heden daagse duiven lief-
hebbers. Door heen de tentoon stelling 
krijgt de bezoeker een overzicht van de 
geschiedenis van de duif als voedsel-
bron, status- of religieus symbool en 
held haftige berichten over brenger, 
de rol van de duiven maat schappijen, 
wed vluchten … Zowel objecten als 
filmpjes komen aan bod. 
Voor kinderen is er een edu ca tief 
programma voorzien van 14u tot 17u 
in ’t Karrewiel onder begeleiding.

P t Karrewiel, Lombeekstraat 21
k 11 - 17 uur

wambeekhalle

roosdaal

essene
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Demonstratie vinkenzetting
Vinkenzetten, ook wel Suskewiet 
genoemd, is een eeuwenoude volks sport 
van zangwedstrijden met botvinken. 
Deze traditie kent zijn oor sprong in de 
middeleeuwen en is onder tussen ook 
opgenomen in de lijst van immaterieel 
erfgoed. Vinkenier Fernand Sansen laat 
je kennismaken met deze volkssport. 
Tijdens het eerste gedeelte van 14u tot 
15u kom je meer te weten over de tradi-
tie van het vinken zetten. Nadien wordt 
er van 15u tot 16u een echt concours van 
een uur gehouden. Wil je zelf ook eens 
vinkenier voor een dag zijn? Kom dan 
zeker langs.

P Kerkplein, Pol de Montstraat
k 14 - 16 uur

m e t  e c h t e  b e e s tj e s
wambeek herne

Dieren in de religie
Gegidste rondleidingen van de heilige 
beeldencollectie ‘Dieren in de religie’. 
Maak kennis met de verhalen over 45 
beelden van heiligen met hun dieren uit 
de collectie van deken De Ridder. Naast 
het vrij bezichtigen van de collectie 
zullen er 4 gegidste rondleidingen 
plaats vinden (13u – 14u – 15u – 16u). 
De opening van de tentoonstelling met 
receptie start om 11u in de Sint Remigi-
uskerk te Wambeek.

P Sint Remigiuskerk 
Pol De Montstraat 8

k 11 - 18 uur

Tentoonstelling  
Erfgoed van de duivensport
Leer de geschiedenis van de duiven-
sport kennen tijdens een expositie in het 
parochiecentrum van Wambeek.

P Parochiecentrum, Pol de Montstraat
k 13 - 18 uur

Demonstratie schapendrijven

P Weide De Troch,  
Pol de Montstraat

k 14 - 17 uur

Over koetjes en kalfjes
Herne is een landbouwgemeente. 
Eeuwenlang waren land bouw dieren een 
belangrijke bron van inkomen, voor de 
talrijke land bouwers die zorg droegen/
dragen voor kwalitatieve voedsel-
productie. Ook in 2023 loopt er per twee 
menselijke inwoners nog zeker één koe 
rond op ons grondgebied. 
Er valt dan ook veel te vertellen over 
deze bijzondere 'inwoners' en hun 
geschiedenis in de lokale gemeen-
schap. Over welke rassen er waren, over 
hoe ze gehuis vest en verzorgd werden, 
over welke ziekten hen bedreigden, 
over hoe ze gekeurd werden op onze 
jaarmarkt, over hoe ze altijd deel hebben 
uitgemaakt van het typische Pajotse 
landschap… Op Erf goed dag halen we 
de verhalen 'over koetjes en kalfjes' 
boven! (En we vergeten ook onze stoere 
Brabantse trekpaarden niet). 
We tonen diverse historische docu men-
ten en voorwerpen, maar … we doen ook 
ons best om een bont gezel schap van 
diverse levende vier voeters bij elkaar te 
brengen zodat ze zich van hun beste kant 
kunnen tonen aan de bezoekers!

P Gemeenschapscentrum Sint-Pieters-
Kapelle, Kwatemstraat 5

k 11 - 17 uur

Check www.erfgoeddagpz.be 
voor het volledige programma in 

onze regio en alle praktische info.
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