Archeologiedagen 2022
HAGOK organiseert: 'Het mysterie Keerbergen: één toren, twee dorpen, drie kerken'
Thema : Archeologische wandeling langs het 'verdwenen dorp' met torenbezoek.
Vaak starten archeologen hun onderzoek met waarnemingen op het terrein. Schijnbare
tegenstellingen die ze vaststellen in het landschap zetten hen aan het denken. Bij een wandeling
door Keerbergen stuiten ze zo op enkele merkwaardige discrepanties: Waarom bevindt er zich
tegenaan de Dijle halverwege Haacht en Rijmenam een opvallende glooiing in het landschap?,
Waarom staat er in de huidige dorpskern een oude kerktoren zonder kerk? Waarom kent de nieuwe
kerk een eerder ‘onkerkelijk’ grondplan? Hoe vond men de ruimte voor zo’n gigantische parking pal
in het dorpscentrum?, Wat doen kerkelijke ‘reli(e)k(t)en’ in een profaan gebouw langs de Haachtse
steenweg? We ontsluieren die mysteries samen met jou... Zorg dat je er bij bent!
Datum : vrijdag 20 mei 2022
Startmoment: 13.00 u., 13.15 u., 13.30 u., 13.45 u., 14.00 u., 14.15 u., 14.30 u., 14.45 u en 15.00 u.
Reserveren verplicht (uiterlijk tot 18 mei) : via e-mail naar info@hagok.be met aanduiding van je
gewenste startmoment.
Start- en eindpunt: Heemmuseum de Botermolen, Haachtse baan 85a, Keerbergen.
Parkeren : in het Kasteelpark naast het Heemmuseum.
Praktisch : De afstand van de wandeling bedraagt ca. 5 km; op drie plaatsen ontmoet je een of meer
vertellers (Philip Schoovaerts, Ward Caes en Lieven Moelants...); met hun verhalen inbegrepen duurt
de wandeling ongeveer 2 uur.
Deelname : 5 euro (HAGOK-lid); niet-lid : 10 euro*, ter plaatse cash te betalen aan de onthaalbalie.
Kinderen -16j = gratis.
Extra: Aan de onthaalbalie krijgt elke deelnemer een gedetailleerde wegbeschrijving en een
brochure met archeologische en geschiedkundige informatie. De vertellers geven een toelichting
aan Kerkebergen, aan de oude kerktoren die je uitzonderlijk op deze dag kan beklimmen en in de
'kapel' van Heemmuseum de Botermolen.
In het Heemmuseum richt HAGOK een boekenstand in waar je uitzonderlijk op die dag het recente
boek : 'Welluidend Erfgoed - Het klokkenpatrimonium van het land aan Demer en Dijle' aan een
promotietarief kan kopen. Ook de Botermolen heeft er een boekenstand. Ter plaatse kunnen de
wandelaars hun dorst lessen.
Organisatie : HAGOK vzw in samenwerking met de Keerbergse Heemkring de Botermolen.
*Lid van HAGOK worden? zie www.hagok.be

