
De zandgronden en het ven rond de Heimolen, de vruchtbare Demervallei met 
uitzicht op de 14de-eeuwse ijzerzandsteentoren van de Sint-Pieterskerk, de 

varkenskoppenverkoop ter ere van Sint-Antonius, versierde Mariakapelletjes, verhalen 
over grote families, keuterboeren, pastoor-stropers, nonnekes en volksfi guren…

Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel hebben een unieke geschiedenis en natuur, die 
de kerkfabrieken, vzw Wesp, CC Het Gasthuis en vele partners en verenigingen de 
volgende twee jaar dankzij een Europees project extra in de kijker willen zetten.

Via het verzamelen van oude verhalen, wandelingen, concerten, voorstellingen en 
workshops zal jong en oud het typische én de historische wortels van onze dorpen 

beter kunnen leren kennen. Zo hopen we op een frisse manier ieder in onze dorpen 
wat dichter bij elkaar te brengen.

VERHALEN IN EN ROND DE KERKEN

ZONDAG 3 JUNI
Via een beeldevocatie beleef je in de Wolfsdonkse kerk de verhalen over het 
plattelandskerkhof.

In de Sint-Pieterskerk te Langdorp ontdek je het fascinerende verhaal van het hoofdaltaar, kan 
je als eerste kennismaken met een nieuwe app over de fi etsroute “Langs kerken, kerkhoven en 
orgels” en vind je misschien wel oude bekenden of jezelf terug op tentoongestelde foto’s van 
weleer. Voor wie wil, is er ook yoga in de kerk.

SINT-PIETERSFEEST – VERHALENFESTIVAL

ZATERDAG 16 JUNI
Beleef het verhaal rond de crash van het geallieerd vliegtuig in Langdorp 75 jaar geleden.
Breng je verhalen mee naar het verhalenverzamelcafé in ’t Hof te Langdorp (14-18u).

ZONDAG 17 JUNI
Volg na de Sint-Pietersviering de muzikanten naar de picknicktafels aan de Demer op de Sint-
Pieterssite. Sluit er aan bij de grote dorpspicknick en geniet van Langdorpse verhalen gebracht 
door vertellers en muzikanten. Je vindt er schapenhoeders, volksspelen en kan per kano de 
Demer op.

175 JAAR WOLFSDONK FEESTWEEKEND

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Ontdek hier verhalen en foto’s tijdens de tentoonstelling 175 jaar Wolfsdonk in de kerk, sluit 
aan bij de bingonamiddag of geniet ‘s avonds van levensliederen gebracht door chansonnier 
Pieter van Kerckhoven in Zaal Den Abt.

ZONDAG 9 SEPTEMBER
Kom feesten op het Wolfsfeest met alle verenigingen en geniet van optredens en verhalen in 
de dorpskern van Wolfsdonk.

In de scholen van Langdorp en Wolfsdonk gaan intussen de kinderen aan de slag met onze 
verhalen. Ook bij KIDS en ’t Hof zullen workshops lopen.
Vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten onder dit project krijgen een opleiding op 23 
mei.

Later volgen nog verhalenwandelingen, zoals naar onze eigen ijzerzandsteengroeve, 
concerten, een kunstproject, een heuse evocatie rond Sint-Antonius,…
Werkelijk iedereen, jong en oud, zal via vele activiteiten kunnen meegenieten van de verhalen 
die onze dorpen verbinden!

WANNEER KAN JE IN 2018 AL VERHALEN 
BELEVEN EN ONTDEKKEN?

Meer info? 
www.verhalenverbindenplatteland.be
info@verhalenverbindenplatteland.be



VERHALENVERZAMELDAGEN 
IN LANGDORP EN WOLFSDONK
In het kader van dit project ‘Verhalen verbinden platteland’ willen 
we graag jouw verhaal horen over onze dorpen! Weet jij meer over 
de oude boerderijen en welke families er woonden? Kan jij ons een 
verhaal vertellen over het boerenleven, de school of de verenigingen 
van weleer? Wat gebeurde er in en rond de kerk, bij de processie en 
bij de jeugdbeweging? Of heb je een oud familieverhaal dat je wil 
delen?

Op de verhalenverzameldagen staan we met een team van 
eigen vrijwilligers en medewerkers van het Stedelijk Archief- en 
Documentatiecentrum Aarschot (SADA) klaar om jouw verhaal te 
noteren en te bewaren voor de toekomst! Heb je een oude foto, 
een uniek document of een object die je wil laten scannen of 
fotograferen, breng dit dan ook zeker mee! Noteer deze data alvast 
in je agenda:
   

Er zullen foto’s en verhalen te ontdekken 
zijn en je kan er iets lekkers eten of 
drinken. De verhalen over Langdorp, 
Wolfsdonk en Gijmel die je ons daar 
vertelt, worden gebundeld op de website 
www.verhalenverbindenplatteland.be en 
in een boek en worden, als je hiermee 
instemt, ook verteld aan het grote publiek.

Zaterdag 16 juni 2018
14-18 uur

’t Hof Langdorp

Zaterdag 20 oktober 2018
14-18 uur

Zaal Den Abt Wolfsdonk

verhaal vertellen over het boerenleven, de school of de verenigingen 

NEN AVE FOTO, AVE FOTO? EEN A VERHOAL, A VERHOAL?


