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1. Gedeelde interesse op Facebook 

Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee maakt er een punt van om jullie zo veel mogelijk bij 
haar werking te betrekken. Dus vind je ons voortaan ook op Facebook. We heten jullie dus 
vanaf nu ook virtueel welkom! 

Verhalen uit het internaat, vragen over de Congotijd van een ‘tante nonneke’, plannen voor 
een schoolproject met erfgoed als insteek, of iets met annuntiaten en hun erfgoed: deel het met 
ons op Facebook. 

 

https://www.facebook.com/Cultureel-Erfgoed-Annuntiaten-Heverlee-308130869661163/?fref=mentions
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James 'Jim' Morgan Harris 

Julia Verstappen 

Heverlee War Cemetery in de jaren '50 en nu 

2. Bloemen op het graf: het verhaal van James Harris, Myriam 
Vinckx en Dirk Vander Hulst  

Rond Allerheiligen, wanneer de doden worden herdacht, worden al jarenlang bloemen 
geplaatst op het graf van de 24-jaar-geworden Australische jachtpiloot James Morgen Harris 
die zijn laatste rustplaats heeft op het Heverlee War Cemetery. 

 

Zijn jachtvliegtuig crashte op woensdag 7 februari 1945 in Vaalbeek, toen 
hij en zijn eskader bommenwerpers dienden te begeleiden op weg naar 
Duitsland, maar die vanwege de slechte weersomstandigheden niet 
vonden. Zoveel jaar later is in de buurt van de crashplaats het 
wijnbouwbedrijf Chardonnay Meerdael gevestigd. 

De feiten zouden anoniem en lang vergeten geweest zijn, maar dat is niet 
het geval, dankzij Julia, Myriam en Dirk. 

 
Julia Verstappen (1923-2017) was 22 jaar toen het 
vliegtuig crashte, ongeveer even oud als de 
onfortuinlijke piloot dus. Ze woonde bij haar 
ouders in een boerderij aan de Grezstraat en zag 
en hoorde de crash gebeuren. Het toestel vloog 
erg laag, kraakte vervaarlijk en sputterde. Het 
volgde de richting van de Grezstraat, ging zo het 
veld in en stortte neer op wat toen nog een stuk 
landbouwgrond was. In zijn wil om zo weinig 
mogelijk slachtoffers te maken, sprong de piloot 
veel te laat en stortte hij neer nog vóór zijn 
parachute zich volledig had geopend, zo 
redeneerde Julia. 
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Het graf van James Harris 

Myriam Vinckx op weg naar school 

 

Susan en Robin met neef Peter Wilson 

 

Hij is één van de 45 Australische slachtoffers van de oorlog die op de 
begraafplaats in Heverlee te ruste gelegd werden, ver van zijn thuis "Bolton 
Vale", een hoeve in het dorp O'Connell, gelegen op 25 km ten zuidoosten 
van de stad Bathurst in New South Wales, Australië. 
Op zijn graf kwam de inscriptie ‘Greater love hath no man than this’. 
                          

Na de crash heeft Julia zich decennia lang afgevraagd waar de 
omgekomen piloot begraven was. Tot haar dochter Myriam (een oud-
leerlinge van de lagere school en de middelbare school van het Heilig 
Hartinstituut, in 1970 afgestudeerd aan de kleuternormaalschool, 
n.v.d.r.) daarover iemand aansprak in de jaren '80 of '90 — het exacte 
jaar weet Myriam niet meer. Het was iemand van de toenmalige 
heemkring. Die persoon kende de naam van de onfortuinlijke piloot en 
wist Myriam te vertellen dat deze begraven lag op het "Engels Kerkhof" 
van Heverlee. Eerst dan begon de gewoonte om een bloemetje te zetten 
rond Allerheiligen. 

 

Dankzij amateurhistoricus Dirk Vander Hulst, werd 
dit verhaal aan de vergetelheid onttrokken. Dirk 
lanceerde in 2006 een oproep naar getuigen van de 
crash in de dorpskrant Achter d'oechelen. 
En zo leerde hij Julia en Myriam kennen.  

Ter voorbereiding van het artikel in Achter d'oechelen, 
was Dirk op zoek naar familie van James Harris om 
herinneringen aan hem of foto’s van hem te delen. 
Zo raakte hij via het internet in contact met de zussen 
Susan Porter (née Harris) en Robin White (née 
Harris). Arthur Harris, hun oudoom, was de vader 
van James Harris. 

Dirk vertelde de zussen over Julia en Myriam, en de 
familie raakte geboeid. In 2010, 2012 en opnieuw in 
2017 kwamen er familieleden of een vriend van de 
familie uit Australië op bezoek.  
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Heilig Hartinstituut Heverlee 

Ahmad Helali 

De jongere Ahmad in Teheran 

3. Een plek waar levens elkaar kruisen en verrijken 

Scholen zijn plekken waar levens elkaar kruisen en visies, gewoontes en interesses elkaar verrijken.  

Op de campus van het Heilig Hartinstituut Heverlee zijn in 
het secundair onderwijs in 2017 meer dan 50 nationaliteiten 
vertegenwoordigd. Diversiteit troef, temeer omdat vanaf 
dit academiejaar ook de taalcursussen Nederlands en 
Spaans voor anderstaligen van MOBYUS naar deze campus 
zijn gemigreerd. Hebben zij iets met het erfgoed op de site? 
Wat zegt het hen? We vroegen het aan Ahmad, die de 
campus na 15 jaar op zijn duimpje kent. 

Als Ahmad Helali ons erfgoeddepot binnenloopt, 
gaat zijn aandacht spontaan naar de weefgetouwen.  
Zij zijn voor hem heel herkenbaar, zegt hij, maar hij 
nuanceert. Hij beseft dat zijn thuisland Iran (of 
Perzië) met tapijten wordt vereenzelvigd, maar hij 
geeft aan dat dat zoiets is als Nederland en tulpen. 
Hij maakt er ons attent op dat zijn thuisland zo veel 
meer is. Hij benadrukt - en dat is begrijpelijk tegen 
de achtergrond van ons kleine Vlaams postzegeltje -  
de grootte en culturele verscheidenheid van Iran. 

Ahmad spreekt Farsi, een Indo-Europese taal, en 
slechts één van de talen die Iran rijk is. Die 
verscheidenheid verklaart hij doordat Iran 
vroeger enorm groot was en ook andere landen 
omvatte die nu onafhankelijke staten zijn: 
Georgië, Armenië, Dagestan, Azerbeidzjan. Ook 
zonder deze staten is Iran nu nog steeds 23 keer 
groter dan de Benelux en telt het 31 provincies.   
 

 

De culturele interesses van Ahmad heeft hij vanuit zijn thuisland en opvoeding meegekregen. 
Ze overstijgen de Iraanse traditie en zijn voor hem een heel belangrijk bindmiddel met zijn 
verleden. Hij is een echte Beethovenkenner en fervent Klara-luisteraar. Zijn passie voor 
fotografie en film heeft hij doorgegeven aan zijn zoon, die film studeert in België. 
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Ahmad is gevoelig voor het erfgoed op de site. De foto’s en filmpjes die hij als 
verantwoordelijke voor het groenbeheer van het kerkhof maakte, bezorgde hij onlangs aan het 
archief. 

 

Foto gemaakt door Ahmad Helali 

 

4. De Erfweg: aanrader op Routeyou  

Goed nieuws voor wie graag wandelt! Onze wandelingen van De Erfweg worden sinds kort 
vermeld als aanrader op de website van Routeyou en krijgen maar liefst de volle vijf sterren. 

 

Onze wandelingen worden regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie of elementen. Zo 
wordt de Spaanse Kroonweg binnenkort geüpdatet met nieuwe informatie. Op de Leuvense 
gemeenteraad van 26 juni 2017 werd namelijk voorgesteld om de nieuwe doodlopende straat 
met ingang langs de Bierbeekstraat ter hoogte van de Alfred Delaunoislaan in Heverlee de 
naam Hortense Damanhof te geven. Zo wordt eindelijk recht gedaan aan een stuk Leuvense 
verzetsgeschiedenis. 

http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/de-erfweg/
http://www.routeyou.com/
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Pentekening van Hortense Daman 
door haar dochter Julia 

Hortense Daman (1926-2006) woonde met haar ouders in de 
Pleinstraat. Ze hadden er een kruidenierszaak. Als 13-jarige 
raakte ze, samen met haar familie, betrokken bij het verzet. Ze 
smokkelde berichten, wapens en springstof in een verborgen 
vak van haar fietsmand. In 1944 werd het hele gezin door de 
Gestapo opgepakt. Hortense en haar moeder, Stephanie 
Vanden Eynde, werden naar Ravensbrück gebracht, haar 
vader en broer naar Buchenwald. 
Na de bevrijding door de Sovjet-Unie werd het gezin verenigd. 
In 1946 trouwde ze met de Britse sergeant Sydney Clews die 
ze leerde kennen toen ze het kamp verliet. 

 

 

De Pleinstraat waar Hortense heeft gewoond, maakt deel uit van De Spaanse Kroonweg: een 
wandeling uitgestippeld in het kader van de Erfweg. Zin om te ontdekken welke sporen de 
oorlog in deze streek heeft nagelaten? Surf dan zeker eens naar onze website! 

Voor de nieuwe straat die in de tweede fase wordt aangelegd, wordt de naam Stephanie Vanden 
Eyndestraat voorgesteld, naar de moeder van Hortense Daman.  

 

Voor het nieuwe fietspad dat de Groenveldstraat met de Celestijnenlaan verbindt, werd op 
dezelfde gemeenteraad van 26 juni 2017 de naam Wezenpad voorgesteld. Hij refereert naar 
het weeshuis (nu de school Don Bosco Groenveld), waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 
meer dan 70 joodse kinderen ondergedoken leefden. Inspiratie voor een volgende 
themawandeling? 
  

https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/5619300ae4b0d66626ba1805/1444491274098/SPAANSE+KROONWEG_DEF.pdf
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5. Rapport CAG onderwijscollecties 

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) maakte een stand van zaken op van het 
erfgoed van landbouw-, tuinbouw- en voedingsscholen in Vlaanderen en Brussel, en bundelde 
zijn resultaten in een rapport: Traject Onderwijscollecties. 

Aanleiding voor deze studie is het feit dat er in deze regio de 
voorbije twee eeuwen tal van land- en tuinbouwscholen, 
bakkers- en beenhouwersopleidingen, en restaurant- en 
hotelscholen werden opgericht. In deze scholen is vaak heel 

wat erfgoed over het eigen verleden en de ontwikkeling van hun vakgebied te vinden, al zijn 
de scholen zich daar zelf niet van bewust. Deze collecties zijn ook weinig gekend en nooit 
volledig in kaart gebracht. Ze worden bewaard in een kantoor, kelder of op zolder en worden 
alleen tevoorschijn gehaald voor opendeurdagen of jubilea om dan weer jarenlang achter slot 
en grendel te verdwijnen. 

 

Landbouwschool Heilig Hartinstituut, kookles begin jaren ‘30 

Met dit rapport wil CAG deze verborgen schatten in kaart brengen en kenbaar maken aan 
onderzoekers en geïnteresseerden.  Voor dit project werden 78 actieve onderwijsinstellingen 
in Land- en tuinbouw en Voeding in kaart gebracht, waarvan 37 instituten in detail bekeken 
werden. 
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Wandplaat uit de didactische collectie van CEAH 

Wandplaat uit de didactische collectie van CEAH 

Voor de regio Leuven werden de volgende vier scholen geselecteerd:  

• Hotelschool, Vrije Technische School 
• Tuinbouwschool De Wijnpers 
• Heilig Hartinstituut Heverlee 
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven  

 
De 37 in detail bekeken instituten bewaren 
een omvangrijke erfgoedcollectie over de 
geschiedenis van de school. Ze huisvesten 
een rijke verzameling aan literatuur, 
documentatie en beeldmateriaal. Werktuigen 
en vervoersmiddelen komen veel minder 
voor. Mogelijke redenen zijn 
onachtzaamheid en plaatsgebrek.  
 
  

 
Het grote probleem is dat erfgoedbewaring niet tot de kernopdracht van de scholen behoort. 
In het onderwijs heerst een chronisch gebrek aan ruimte, tijd, middelen en expertise. 

De sterke werklast voor het personeel vormt het voornaamste pijnpunt voor erfgoedbeheer. 
Slechts enkele scholen hebben een bewaarbeleid dat meestal steunt op een eenmansinitiatief. 
Vaak is dit iemand die de collectie uit eigen interesse beheert of voor enkele lesuren is 
vrijgesteld van zijn onderwijsopdracht. Om die reden blijven collecties soms jarenlang 
onaangeroerd. Omdat in het geval van een eenmansbeheer de kennis bij één persoon 
gecentraliseerd is, bestaat het gevaar dat die kennis op de duur verdwijnt. Op die manier is al 
heel wat kennis en ervaring over landbouwhuishoudkunde verloren gegaan door het gebrek 
aan levende getuigen. 

Een actieve samenwerking met de 
erfgoedwereld zou hiervoor een oplossing 
kunnen zijn. Het onderwijs beseft immers te 
weinig wat de sector kan betekenen voor 
het voortbestaan en valoriseren van de 
erfgoedverzameling. Aan de andere kant 
staat de erfgoedsector op haar beurt te 
weinig stil bij dit onbekende stukje erfgoed. 
Door samen te werken, kunnen beide 
werelden elkaar versterken.  Wie meer wil 
lezen, kan deze link volgen. 

  

http://www.hetvirtueleland.be/items/show/93562/
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6. Nationaal congres Familiekunde Vlaanderen 

In 2018 zal Leuven even de eer te beurt vallen de genealogische hoofdstad van België te zijn. 
Daarom organiseert Familiekunde Vlaanderen op zaterdag 17 maart 2018 haar 53ste Congres 
in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. 

Het thema van het Congres is deze keer ‘Een zwart schaap 
in de familie? Het onverwachte in de rechtsbronnen'. 

Naast lezingen, wordt in de omliggende gangen een 
genealogische beurs opgezet waarbij verenigingen en 
instellingen hun ‘werk’ presenteren.  Ook CEAH zal hier 
vertegenwoordigd zijn en hoopt  u tijdens deze 
‘thuismatch’ aan haar stand of tijdens de rondleidingen te 
mogen verwelkomen!  

 

Het congres wordt afgesloten met een officieel gedeelte 
met onder andere de overhandiging van de kwartierstaat 
aan schepen Mohammed Ridouani.  Meer informatie en 
inschrijven kan via deze link. 

Met kinderen werken rond hun familiegeschiedenis is een boeiende zoektocht naar hun eigen 
identiteit. Daarom hebben meerdere erfgoedorganisaties zich gespecialiseerd in 
familiegeschiedenis, hun expertise gebundeld en twee educatieve pakketten samengesteld.  

In een eerste pakket voor het kleuteronderwijs “1 2 3, familie! Met Misia op speurtocht in het 
familieverleden” gaat Misia op zoek naar haar eigen familiegeschiedenis en komt zo meer te 
weten over haar bekende grootvader Adrien François Servais. Het pakket “Misia’s missia. Op 
speurtocht in je familieverleden” richt zich tot de tweede graad lager onderwijs. Het pakket 
omvat 6 lessen met elk een eigen deelthema rond stambomen, familienamen en 

archiefdocumenten. Beide pakketten zijn gratis online 
raadpleegbaar via www.erfgoedindeklas.be 

Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee organiseerde tijdens de 
Erfgoeddag 2015 een workshop met als thema: scholen met een 
stamboom. Leerlingen gaven de stamboom de naam van hun 
school en zochten toen op wie de school gesticht heeft, wie de 
juffen en meesters waren, wie de leerlingen van heel lang en 
minder lang geleden. 

Daarvoor moesten ze eerst informatie opvragen bij hun juf, 
meester of directeur, bij ons archief of de heemkundige kring, op 
het internet of in de kelder of op zolder. 

 

 

http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Congres.htm
http://www.erfgoedindeklas.be/
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7. Ariadne pikt de concertdraad weer op 

Ariadne organiseert voor een tiende keer een concert voor het goede doel. 
Op 13 januari 2018 verwelkomen ze het koor Scala  & Kolacny Brothers in 
de feestzaal van het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Er is zelfs een 
voorprogramma voorzien met een unieke special act die nog even geheim 
wordt gehouden. 

De winst gaat deze keer naar het Fonds Nadine de Beauffort dat aan de KU 
Leuven onderzoek doet naar borstkanker. Een ander deel van de winst is 
voorbehouden voor Tander www.bo-terbank.be/tander, een Leuvense 
school voor leerlingen met gedrags– en emotionele problemen. 

Praktische info 
Datum  
Locatie 
Tickets 

 
13 januari 2018 om 19.15u 
Feestzaal Heilig Hartinstituut Heverlee 
ariadne.eventsquare.co 
Prijs: €30/€55 (VIP) 

 

  
  
 

  

http://www.bo-terbank.be/tander
https://ariadne.eventsquare.co/
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De 13 met de engagementsverklaring 

Ria Christens en Zr. Smal 
 als vertegenwoordigers van CEAH 

8. Oprichting Erfgoedlabo Leuven 

In aanwezigheid van minister Sven Gatz hebben 13 erkende Leuvense erfgoedorganisaties in 
Leuven op 12 september ll. een engagementsverklaring ondertekend.  Zij maken voortaan deel 
uit van het nieuw opgerichte Leuvense Erfgoedlabo. 

 

Het doel van het Leuvense Erfgoedlabo is dat 13 professionele erfgoedorganisaties voortaan 
structureel zullen samenwerken om elkaar en de erfgoedsector te versterken en Leuven als 
dynamische erfgoedstad in Vlaanderen op de kaart te zetten. 

Het Erfgoedlabo zal werken rond vier grote pijlers: presenteren en 
participeren, erfgoeddepot, kennisopbouw en digitaal atelier. Op die 
manier willen de leden de zorg voor en de omgang met cultureel 
erfgoed verbeteren, zowel bij professionele actoren als vrijwilligers. 
Het Erfgoedlabo wil gezamenlijk experimenteren, projecten opzetten 
en kennis, infrastructuur en resultaten delen. Het erfgoedlabo wil 
uitgroeien tot een kenniscluster met een pioniersfunctie. 

Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee is blij deze samenwerking te zijn aangegaan en hoopt 
op deze manier de werking naar een hoger professioneler niveau te kunnen tillen.  

https://pers.leuven.be/13-leuvense-erfgoedspelers-engageren-zich-voor-ambitieus-leuvens-en-vlaams-erfgoedlabo
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9. Projectoproep 

Is jouw school gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft ze een beschermde 
kapel, bijzondere gevel of ander beschermd erfgoed en wil je die wel eens in de kijker zetten?  
Laat dan de oproep van het BHG niet in dovemansoren vallen! 

 

 
 
Het Europees Parlement heeft 2018 uitgeroepen tot ‘Europees jaar van het cultureel erfgoed’. 
Daarbij aansluitend en met de Open Monumentendagen van 2018 in het vooruitzicht, lanceert 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de projectoproep «Het erfgoed, dat zijn wij!».   Inwoners, 
die op een originele en gastvrije manier het erfgoed waaraan zij gehecht zijn, willen laten 
ontdekken, kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen. Elk ingestuurd project moet een 
samenwerking zijn tussen tenminste twee verschillende actoren (vzw, wijkcomités, publieke 
en/of private instellingen, private en/of publieke eigenaars enz.). Een selectie van de honderd 
beste projecten zal het officiële programma vormen van de Europese Open 
Monumentendagen op 15 en 16 september 2018. 
 

 
De geselecteerde initiatieven ontvangen: 
 

• methodologische ondersteuning 
• netwerking en aandacht in de media voor hun initiatief 
• financiële steun van maximaal 1.500 euro, incl. btw. 

 

Meer info over deze projectoproep vindt u in de brochure. 

http://erfgoed.brussels/links/erfgoed-dat-zijn-wij/Broch_WEB_BI.pdf
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Kerk in het bedevaartsoord 

V.l.n.r.: het huis voor de zusters annuntiaten, de centrale kapel en het huis voor de contemplatieve zusters 

10. Historische banden, nieuwe stichting in Rwanda 

In september ll. werd in Kibeho, Rwanda een nieuwe communauteit van de zusters 
annuntiaten opgericht. 

Kibeho is reeds ontgonnen gebied, In 2004 werd hier 
vanuit het niets een Centre de Formation Mariale Cana 
gebouwd (Micity), hoofdzakelijk met giften van 
Amerikaanse weldoeners.  

Initiatiefnemers zijn de zogenaamde ‘Pères Mariens’, een 
van oorsprong Poolse congregatie, die in 1677 werd 
opgericht door Stanislas Papczynski. 
 

 

De paters vroegen de annuntiaten om hun project te ondersteunen, vanuit hun historische en 
religieuze affiniteit (franciscaans, mariaal) met de orde.  Meer recent bouwden ze een klooster 
en religieus centrum voor de moniale annuntiaten in Lichen, Polen. 

Na een verkennend bezoek een drietal jaar geleden van de toenmalige algemeen overste zr. 
Lucette Daenen, besloot het algemeen kapittel van 2016 op de vraag in te gaan. Vier zusters 
van de gemeenschap in Ijenda, Burundi werden naar Rwanda gezonden. In september 2017 
begeleidde zr. Jacinta  hen naar Kibeho. 

De delegatie kreeg tijdelijk 
een plek in het Centre de 
Formation Mariale Cana, 
tot het huis dat de paters 
voor de zusters laten 
bouwen over enkele weken 
klaar is.  De plannen zijn om 
verderop een grote kapel te 
bouwen en nog verderop 
een monasterium.  

 

Op deze plek zullen de Pères Mariens, de apostolische zusters annuntiaten en de moniale 
zusters annuntiaten zich samen engageren. Deze plannen worden gerealiseerd dankzij de zeer 
efficiënte fondsenwerving van pater Leszek Czelusniak en vooral door het sterke geloof en 
vertrouwen dat de initiatiefnemers van het project uitstralen. 

https://www.kibeho.org/en/micity.php
http://annonciade.pagesperso-orange.fr/les_mariens
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Onze-Lieve-Vrouw van Kibeho 

De bakkerij 

Aan de oorsprong van de stichting ligt een verschijningsverhaal. 
Hoe zijn de paters daar terecht gekomen? Begin jaren ‘80 is in 
Kibeho Onze-Lieve-Vrouw van  Smarten verschenen aan drie 
leerlingen in de refter van de middelbare school: Nathalie, 
Alphonsine en Marie-Claire. Nathalie werd door Onze-Lieve-
Vrouw gevraagd om ter plaatse te blijven wonen, wat ze ook 
deed. Sindsdien is Onze-Lieve-Vrouw nog een aantal keer aan 
Nathalie verschenen met een boodschap voor de religieuzen  die 
de school daar leiden. De refter is nu een kapel geworden en de 
school met internaat werd aan de overkant van de speelplaats 
gebouwd. De site is tegenwoordig een prachtig bedevaartsoord. 
Opvallend is dat Onze-Lieve-Vrouw van Kibeho geen Afrikaans 
gezicht heeft, wel een getaande huid. 
 

De zusters worden tewerkgesteld in het Centre de 
Formation et d’Evangélisation van de paters. Op de campus 
is er een bakkerij en hostiemakerij. Deze minionderneming 
levert drie keer per week gratis in olie gebakken broodjes in 
scholen aan leerlingen die een tekort aan middelen hebben. 

Hoe ervaren deze Burundese zusters hun zending naar een 
buurland? De zusters zeggen zelf: “Nous sommes des vraies 
missionnaires”. Zij voelen de nood van de bevolking aan 
spirituele voeding en zijn blij met hun rol om hieraan 
tegemoet te komen. Het zijn signalen die aangeven dat 
internationale missionering deel is gaan uitmaken van het 
DNA van autochtone religieuzen in Centraal-Afrika.  

 

In tegenstelling tot Europa, kent Burundi 
bloeiende én groeiende communauteiten. 
De gemeenschap in Burundi barst 
letterlijk uit haar voegen. Daarom wordt 
uitbreiding gezocht in de buurt. Zr. Jacinta 
werd meegetroond naar de zogezegde 
perfecte locatie in Buziracanda voor deze 
uitbreiding. Toen ze ter plaatse kwam, zag 
ze… helemaal niets. Met missionering is 
niet alleen logica, maar vooral ook gevoel 
gemoeid. Je begint gewoon ergens aan 
zodra een locatie “goed” aanvoelt. 
Hakuna matata! 
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11. En we houden onze blik op Afrika gericht…  

Hou alvast 19 januari 2018 in je nieuwe agenda vrij. Dan 
organiseert Blik op Afrika namelijk een benefietconcert 
ten voordele van Blik op Afrika en Woudlucht (lagere én 
middelbare school). 

Het concert gaat door in de Boodschapkapel van het 
Heilig Hartinstituut te Heverlee. 

Vanaf begin december vind je alle informatie op de website van Blik op Afrika. 

12. Boekenpakket aan uitzonderlijke korting 

Ben je nog op zoek naar een origineel cadeau voor de feestdagen of wil je jezelf eens lekker 
met een interessante verzameling non-fictie verwennen? 

Dan hebben wij de ideale tip voor jou!   

Je hebt de keuze uit 2 boekenpakketten: 

• Een pakket van 10 boeken voor 40€ 
• Een pakket van 6 boeken voor 26€ 

Laat je je graag verrassen? We verklappen de titels 
niet. Enkel dat niet alleen de liefhebbers van 
religieuze of missiegeschiedenis aan hun trekken 
komen. We hebben een flinke portie erfgoed uit de 
streek tot en met wandel- en fietsinspiratie op 
maat voor je klaar liggen. 

 

Bestellen kan via archief@ce.annuntiaten.be met vermelding van ‘Bestelling pakket 10 boeken’ 
of ‘Bestelling pakket 6 boeken’. Wij kruipen dan met plezier in de huid van de kerstman! 

Om torenhoge verzendkosten te vermijden, nodigen we je uit om je pakket (nadat we je 
verwittigd hebben) aan het algemene onthaal van het Heilig Hartinstituut te komen afhalen. 

  

https://blikopafrika.be/
mailto:archief@ce.annuntiaten.be
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Punt één op onze vergaderagenda 

13. Uitsmijter: de Petit Beurretaart 

Als erfgoedvereniging hebben we een mooi excuus om af en toe op ontdekkingstocht te gaan 
doorheen het erfgoed van onze streekgastronomie. Zo kwam het dat we onlangs een ‘gewone’ 
vergadering pimpten naar een deluxe versie, verrijkt met een Petit Beurretaart. 

 

Op onze vraag naar een korte geschiedenis van de taart en haar recept overstelpte de 
Academie voor Streekgebonden Gastronomie ons met een schat aan informatie.  

De taart is in geen enkel doorsnee kookboek te vinden, maar is toch bekend onder heel veel 
namen: Petit Beurretaart, crème-au-beurretaart, koekjestaart, metseltaart, pletskeskoek, arme-
mensen javannais….  Het Petit Beurrekoekje is een essentieel onderdeel van het recept. 

Het Petit Beurre koekje 

 

Louis Lefèvre Utile, de jongste zoon van het banketbakkerskoppel Jean Romain Lefèvre en 
Pauline Utile (vandaar de initialen van het bedrijf LU), neemt in 1882 het familiebedrijfje 
van zijn ouders over. Hij bouwt een grote koekjesfabriek in Nantes en dankzij geavanceerde 
technologie, ontwikkelt hij een breed assortiment koekjes, 
waaronder de Véritable Petit Beurre. Dit beroemde rechthoekige 
koekje wordt voor het eerst gemaakt in 1886. Louis wou een 
koekje voor elke dag maken, vandaar de 52 tandjes die elk één 
week van het jaar voorstellen. De 4 hoeken staan voor de 4 
seizoenen. Het koekje meet 7 cm, wat dan weer voor de 7 dagen 
van de week staat. De 24 punten op het koekje verwijzen naar de 
24 uren van één dag. 
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Ingrediënten: 

• 400g Petit Beurrekoekjes 
• 250g boter 
• 1 vanillestok 
• 250g bloemsuiker 
• 2 eierdopjes Stroh Rum 
• cacaopoeder 
• gemalen koffie 

 
Bereiding: 
 

 

• Meng de bloemsuiker met de boter. 
• Snij een vanillestok overlangs en voeg de zaadjes toe 

aan de boter. 
• Voeg een dopje Stroh Rum toe (niet voor kinderen). 
• Meng onder elkaar.  Klop nu op met de mixer of in de 

keukenrobot. Klop luchtig. Warm eventueel de 
zijkanten van de kom op met een 
bunsenbrander. Zo heb je mooi alle beslag 
mee. Klop verder op. Zet koffie en laat 
afkoelen. Meng met een beetje Stroh. Dop de 
koekjes in de koffie en leg een eerste laag 

koekjes van 3 op 3 op een taartplateau. 
• Lepel er de boterroom op. 
• Dep koekjes terug in de koffie en maak een tweede 

laag. 
• Lepel hier terug boterroom op. 
• Bouw zo de taart op. Maak ze zo hoog zoals je wilt. 
• Wrijf ook langs de zijkant wat boterroom. 
• Versier met cacaopoeder of hagelslag. 

 

Het resultaat is een stevige caloriebom die elke voedingsdriehoek doet 
kantelen, maar daarover meer in het volgende nummer. 

 

Redactie: Ria Christens, Anja Coppens, Magda Guelinckx, Lea Moerenhout, 
Dirk Vander Hulst / Fotografie: Danny Brison. 
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