
Het Europees project ‘Verhalen verbinden platteland’ blaast de lokale geschiedenis van de 
Demervallei nieuw leven in. “Door verhalen op een vernieuwende manier te brengen, komt 
iedereen spelenderwijs meer te weten over de streek en over elkaar.”

VERHALEN VERBINDEN WOLFSDONK, 
LANGDORP EN GIJMEL 
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De dorpen Wolfsdonk, Langdorp en 
Gijmel hebben een unieke geschiedenis 
en natuur. Dat blijkt ook uit ‘Verhalen 
verbinden platteland’, dat het religieus 
en agrarisch erfgoed in de streek 
bekend maakt bij de inwoners. Het 
uiteindelijke doel van het project is de 
kennis over het erfgoed en de streek 
uit te breiden.

Projectcoördinator Jonas Danckers legt 
uit: “Er valt heel wat te vertellen over 
deze streek, maar er bestond tot nu toe 
geen overzicht van die oude verhalen. 
Zo dreigden ze verloren te gaan. 
Nieuwe inwoners hebben ook geen 
sterke band met het religieus en lokaal 
erfgoed. Om die te herstellen, willen 
we waardevolle verhalen vertellen op 
een eigentijdse manier”.

Verhalencafés
De kerkfabrieken, vzw Wesp, CC Het 
Gasthuis en vele andere partners 
engageerden zich om verhalen te ver-
zamelen. “We zijn samen met het 
Stedelijk Archief en Documentatie-
centrum in kerk- en parochiearchieven 
gedoken, op zoek naar manuscripten. 
We organiseren ook verhalenverzamel-
dagen of verhalencafés, waar we de 
lokale bevolking uitnodigen om foto's 
en documenten mee te brengen. 
Omdat lang niet alle verhalen op papier 
staan, interviewen we ook mensen. 
Aan de hand van vragen komen we 
dan tot een eerste samenvatting.”

Het project blaast oude verhalen nieuw 
leven in. “Als het verhaal interessant 
is voor een groot publiek, gaan we 
er dieper op in. We maken dan ook 
een portret en een fi lmpje. Die kan je 
bekijken op onze website. Ze zijn ook 
beschikbaar via de app, zodat ze ook 
na dit project blijven inspireren”, aldus 
Jonas.

Monument voor joodse 
gedeporteerden

Het eerste startweekend in juni op 
de Sint-Pieterssite was heel succesvol. 
“We verzamelden verhalen en orga-
niseerden ook een vertelmoment in 
Langdorp, aan de picknicktafel aan de 
Demer. Met vertellers en muzikanten 
brachten we zowel oude als nieuwe 
inwoners samen”, vervolgt Jonas.

Een van de verhalen is er nu ook 
zichtbaar in het straatbeeld. “75 
jaar geleden konden acht joodse 
gedeporteerden in Langdorp van de 
trein naar Auschwitz springen. Vier 
van hen werden er neergeschoten en 
begraven. Daarom werd in september 
een herdenkingsplechtigheid gehouden 
en een monument in de Opperstraat 
ingehuldigd.”

Sociale samenhang

Samengevat: ‘Verhalen verbinden 
platteland’ verenigt mensen. “Door 
de verhalen te vertellen, versterken we 
de sociale samenhang in onze dorpen. 
We gaan in de toekomst nog meer 
muziek-, poëzie- en vertelactiviteiten 
organiseren. In kerken, of op locaties 
met een verhaal”, besluit Jonas.

Monique Swinnen, gedeputeerde.
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 Meer info vind je op >  www.verhalenverbindenplatteland.be 


