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1. Open Monumentendag kleurt groen 

Maak je keuze in Leuven uit groene parels of  klassiekers waaronder het historische stadhuis 
en De Hoorn. Of grijp je kans om binnen te lopen in enkele colleges en seminaries zoals het 
Leo XIII seminarie. 

Het Heilig Hartinstituut heeft een 
verrassend programma. Je kan 
binnen in de kapel van Van Reeth, 
de feestzaal en het zwembad.   

 
 

In de inkomhal toont Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee haar 19de eeuwse 
prentkaartencollectie. Je hebt toegang tot onbekende plekjes van het schoolpark en elk uur 
starten historische wandelingen met groen en grandeur als ingrediënt.     

 
 

10u-18u 
 

Ruime 
parkeer-

gelegenheid 
 

programma 
 

 

http://www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/agenda/
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2. Dief in het archief  

Zijn je leerlingen ouder dan 9 jaar, dan is je klas dit schooljaar welkom voor een actief bezoek 
aan ons erfgoedcentrum. Ze gaan in het archief op zoek naar vreemde verhalen en geheime 
plannen en veroveren de sleutel van de beeldenkelder en de museumzolder. 
Daar laten zij in het ‘gouden boek’ een boodschap achter voor de volgende bezoekers. 

  

Cultureel erfgoed annuntiaten is een culturele bestemming op www.cultuurkuur.be. Klassen 
die deze activiteit boeken, kunnen gratis met De Lijn heen en terug via DynamoOPWEG 
 
3. Nog nooit was erfgoed zo leuk: erfgoedkamp 

In het Heilig Hartinstituut nam een handvol kinderen tussen 8 en 12 jaar in augustus voor 
het eerst deel aan een erfgoedkamp. 

 

De kinderen hielden vier dagen lang speurtochten in en rond het Heilig Hartinstituut. Ze 
trokken op onderzoek uit en verkenden zolders en kelders. Ook archiefonderzoek en zelf een 

http://www.cultuurkuur.be/
http://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-op-weg
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blauwdruk maken, stonden op het programma. Het was de bedoeling om kinderen op een 
speelse manier het Leuvense erfgoed laten ontdekken.   

Bij erfgoed en erfgoedzorg komen oude en nieuwe technieken kijken. Alles kon 
uitgeprobeerd worden. Het aanbod werd ontwikkeld in samenwerking met de Techniek- en 
Wetenschapsacademie van UCLL. Met dank aan bouwbedrijf Willemen voor de logistieke 
ondersteuning. 

Het werd voor de organisatoren een zeer 
leerzame try-out. De jonge deelnemers 
vertelden aan een journaliste van ROB-tv  wat 
ze er zelf van vonden. De Erfgoedkrant geeft 
een beeld van het verloop van de week. 

 

 

 

Agenda aanbod 

 

4. Het gewicht van de haat – Jo Claes 

Op 30 september aanstaande wordt het elfde boek rond inspecteur Thomas Berg verwacht. 
Voor deze gelegenheid verbindt auteur Jo Claes het Leuvense historisch erfgoed aan een wel 
heel erg actueel thema, namelijk de vluchtelingenproblematiek. Wie benieuwd is naar het 
verhaal, vragen we om nog heel eventjes geduld te oefenen. 

https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/59983c0de3df28243ca61895/1503149082195/ERFGOEDKRANT2017.pdf
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/a/techniek-en-wetenschapsacademie-vlaams-brabant/bf1729e5-76bd-4178-9f24-e0838fbd7130
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Jo is wel bereid om een tipje van de sluier op te lichten over het monument op de cover van 
zijn nieuwe boek. Deze keer staat het Monument van de Gesneuvelden in het voetlicht. Het 
staat op het kerkhof van Leuven en is van de hand van Louis Jotthier (1866-1934). De zijden 
van de obelisk tonen scènes uit de Eerste Wereldoorlog. Eén kant is specifiek aan Leuven 
gewijd, meer bepaald aan de brand van 25 en 26 augustus die door de Duitsers was 
aangestoken en een groot deel van de stad verwoestte. Beneden ligt een dode vrouw tussen 
het puin, op de achtergrond staat de Sint-Pieterskerk in lichterlaaie en dichterbij leidt een 

oude man een kind uit de brandende stad. 

Onder het monument bevindt zich een crypte in 
beton met links en rechts hoge muren met 
nissen, honderd aan elke kant, met daarin 
telkens één of twee lichamen. Alles samen, 
liggen er bijna driehonderd mensen begraven, 
burgers en soldaten. De crypte is vrij 
toegankelijk en beslist de moeite van een 
bezoek waard. 

Tip: Open Monumentendag biedt de mogelijkheid om een wandeling te maken langsheen de 
misdaadplaatsen uit de boeken van Jo Claes. 

• vertrekpunt: Grote Markt, aan het stadhuis 
• start om 11, 14 en 16 uur 
• duurt 90 minuten 
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5. Erfgoed en duurzaamheid: water 

Duurzaamheid is een van de krachtlijnen in het 
nieuwe beheersplan Onroerend Erfgoed dat 
wordt uitgewerkt voor de erfgoedsite Heilig 
Hartinstituut Heverlee.  De ambities zijn hoog, 
temeer omdat erfgoed en duurzaamheid op 
deze bevolkte site al vroeger verzoenbaar zijn 
gebleken. Neem nu het verbruik van water. Een 
zwembad met een capaciteit van 500 
zwemmers per dag; waterfonteintjes op de 
speelplaatsen; tientallen sanitaire ruimtes. 
Spoel-, drink- en zwemwater waar het nodig is.   

 Er is een traditie van doordachte 
watervoorziening en verbruik.  De bouwheer 
moest er bij de keuze van de vestigingsplaats 
voor het internaat, toen nog in ‘the middle of 
nowhere’ al ernstig rekening mee houden.  In 
1896 liet hij dicht bij de Buekenbeek en de 
Groenstraat een put boren van 42 meter diep. 
Een zuigperspomp van Nederlandse makelij 
(merk Stork) haalde het water boven en stuwde 
het naar een grote vergaarbak op de zolder van 
het neogotische hoofdgebouw. Door het 
principe van de communicerende vaten ging het water langs afvoerbuizen naar de 
verbruikspunten. De put voorzag het instituut van zo’n 21800 m³ water per jaar. Bij het 
verbruik ging geen liter verloren. 

Een gemetste waterput op de 
binnenplaats van het gebouw 
Flos Campi bevoorraadde tot 
1951 de hoeve, de wasserij, de 
melkerij en de bakkerij. Het 
systeem liet de recuperatie van 
water toe. Het spoelwater van de 
industriële wasserij werd via 
kanaaltjes afgeleid en werd 
gebruikt voor de irrigatie van het 
uitgestrekte areaal moestuinen. 
De stoom die bij het 

verhittingsproces in de melkerij vrijkwam, werd gebruikt  als verwarming voor de 
hoevegebouwen.  
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De behoefte aan water op de campus nam 
spectaculair toe met de bouw van het 
gebouw Immaculata en vooral van het 
zwembad in het gebouw Stella Maris. 
Architect Victor Broos tekende een aantal 
ontwerpen voor de bouw van een watertoren 
maar die investering bleek te groot. 
Werkman Frans Geyssens kwam op de idee 
om een grote vergaarbak te laten bouwen in 
de kelder van het nieuwe gebouw 
Immaculata, die als  buffer kon dienen. Hij werd aangesloten op de hoofdleiding van de put 
aan de Groenstraat en werd ’s nachts gevuld zodat steeds een extra watervoorraad voor het 
dagverbruik werd voorzien. Een groep hydroforen stuwde het water vanuit de kelder naar 
boven. 

Maar ook de aangeboorde hoeveelheid water was niet 
langer voldoende. In 1959 werd tussen de hoeve en Flos 
Campi een nieuwe put geboord waarin een 
onderwaterpomp werd geplaatst, die 9m³ water per uur 
bovenhaalde. Hij voorzag in de toekomst alle gebouwen 
met uitzondering van het hoofdgebouw, Rozenberg, 
Betanië en Nazareth die door de oude put bevoorraad 

bleven en het kinderdagverblijf en HTI die op het stadsnet werden aangesloten. Sedert 1980 
voedt het instituut via het stadsnet ook de verplichte brandkranen of ‘hydranten’.  

In juli 1996 werd onder leiding van technisch 
verantwoordelijke Guy Mariëns een nieuwe waterput 
geboord op een beter toegankelijke plaats in het grasplein 
voor Flos Campi. De kelder van Flos Campi herbergt de 
‘watercentrale’ waar het grondwater via een proces van 
nitraatverwijdering, waterverzachting en koolstoffiltering 
wordt opgewaardeerd. Het water wordt daarna opgeslagen 
in een grote en nieuwe watertank op de binnenkoer van 
Flos Campi, die het volledige instituut bevoorraadt. De oude waterbak op de zolder van het 
neogotische hoofdgebouw doorstond de huidige hygiënische normen niet en werd 
afgebroken.  Maar het eerste pomphuis met de Storkpomp bestaat nog steeds en bevoorraadt 
vandaag de hoeve. En ook de waterbak in Immaculata heeft een nieuwe ‘ecologische’ functie. 
Hij recupereert het regenwater en het spoelwater van het zwembad voor het spoelen van de 
toiletten….  
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Het onderwijs van de annuntiatengroep draagt 
duurzaamheid hoog in het vaandel. We hebben 
de poster hiernaast opgediept uit ons archief. Hij 
maakt deel uit van een didactische collectie van 
Leefregels (bordspreuken) van het lager 
onderwijs en dateert uit de jaren 70. Actueel 
lopen heel overigens heel wat boeiende projecten 
rond duurzaamheid in de diverse scholen. 

 

Poster jaren 1970 © CEAH 
Foto  Danny Brison 

6. Mensen en grenzen : concert brengt waarheid en troost 

Sinds 2015 zijn meer dan 60 miljoen mensen op 
de vlucht. De grootste mondiale 
vluchtelingencrisis sinds WO II is een feit. 
Op vraag van I Solisti schreven auteur Brigitte 
Raskin en componist Alain Craens een nieuw 
werk voor koor en blazers. Over de enorme 
kloof tussen wij en zij, de kloof tussen onze 
gevoelens van onmacht en wantrouwen en hun 
uitzichtloze zoektocht naar een beter leven.  

Deze muzikale reflectie wordt aangevuld met de harmonieuze schoonheid van Bruckners 
Mis in nr. 2 in e, waarin zachtmoedige stemmen en poëtische blazers uitdrukking geven aan 
datgene waarvoor woorden te kort schieten.  Een concert in dialoog met onze tijd, muziek op 
de grens tussen waarheid en troost. 

Voor de uitvoering onder leiding van Peter Dejans zorgen de koren en het orkest Musa 
Horti, I solisti del vento en Cantando. 

Deze voorstelling gaat door op zaterdag 14 oktober om 20u in de Boodschapkapel van het 
Heilig Hartinstituut Heverlee. Tickets € 20 via de website van 30CC 

http://leuven.iticketsro.com/nl-NL/events/mensen%20en%20grenzen/2017-10-14_20.00/boodschapkapel?back=2&area=8172cf22-f127-4097-895d-2d824da430d3&type=ga
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7. Balkonscène herdenkt 150 jaar stadsschouwburg Leuven 

 

In september 1867 opent de Leuvense 
Stadsschouwburg met de uitvoering van Romeo en 
Julia.  

Om die gebeurtenis te herdenken, zal op 23 en 24 
september de bewuste balkonscène gedurende 24 uur 
vanop het balkon worden opgevoerd, ofwel 96 keer in 
totaal en telkens op een andere manier.  

De opvallend talrijke Leuvense professionele en 
amateurgezelschappen, maar ook andere 
podiumkunsten, worden bij dit huzarenstuk 
betrokken. 

Er zijn  rondleidingen door de Schouwburg, met een 
blik voor en achter de schermen, verschillende 
weetjes, verhalen en een stukje geschiedenis.  

Meer info vind je op de website van 30cc.          Balkon Leuvense Stadsschouwburg  
– zr Geertrui Depauw 

Foto Danny Brison @ CEAH 

 

https://www.30cc.be/nl/programma/item/150-jaar-schouwburg
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8. Vluchten in het archief : educatief pakket 

Vluchten in het archief is het afstudeerproject van Jolien De Greef en Eline Govaerts, twee 
studenten van de Lerarenopleiding UCLL, inmiddels afgestudeerd als leraar geschiedenis. 
Zij onderzochten onder leiding van docent Els Verlinden, hoe je op een zinvolle manier kan 
werken rond de vluchtelingenproblematiek in het secundair onderwijs. 

Ze gingen in op het voorstel van het archief annuntiaten Heverlee om hiervoor ook met 
archiefbronnen te werken.  Ze werkten het didactisch pakket ‘vluchten in het archief' uit 
voor leerlingen van de eerste graad. 

Het verzorgde resultaat van hun werk met leerlingendossier en 
lerarenbundel kan je als leraar of erfgoedwerker mogelijk wel 
inspireren. 

Oorlog en vluchten was één van de vijf thema’s waarrond de de 
leerkrachten en leerlingen van de basisschool Sint-Norbertus 
het afgelopen jaar werkten.  Het archief annuntiaten en de 
Leuvense Erfgoedcel stonden in voor de inhoudelijke 
ondersteuning en trajectbegeleiding van het Dynamoproject : 
een school vol oude verhalen”.  

De leerlingen doken in het archief en verwerkten ism vzw 
Mooss het thema muzisch en multimediaal.   

9. Heemkunde Actueel 2017 : participatie in en met heemkringen 

Op  zaterdagnamiddag 18 november 2017 organiseert 
Heemkunde Vlaanderen het jaarlijks evenement “Heemkunde 
Actueel”. Professionelen en vrijwilligers uit diverse 
organisaties (musea, archieven, heemkringen) wisselen in 
werksessies ervaringen en ideeën uit. Dit jaar zal het thema 
‘participatie’ centraal staan.  Er worden drie werksessies 
voorzien met daarin telkens twee good practices. 

De studienamiddag wordt afgesloten met de uitreiking van de 
titel ‘ambassadeur heemkunde vandaag 2017’.  

De deelnameprijs is € 15.  Plaats van afspraak: Congres- en 
erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 
Mechelen. 

Programma 
12u Onthaal met broodjeslunch (broodjes voorzien tot 12u45) 
13u00 Welkomstwoord 
13u15 Lezing ‘Participatietrajecten in de lokale erfgoedcontext’  

door Hildegarde Van Genechten (FARO)  
13u45 Keuze 1 uit 3 sessies 

https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/599aaa45a803bb42d19ba631/1503308367860/VLUCHTENINHETARCHIEF_leerlingenbundel.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55840dcce4b038f27c8e4bf2/t/599aaa7717bffc5c4b8e428f/1503308427360/VLUCHTENINHETARCHIEF_lerarenbundel.pdf
http://www.cultuurkuur.be/project/een-school-vol-oude-verhalen
http://www.lamot-mechelen.be/
http://www.lamot-mechelen.be/
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14u45 Keuze 2 uit 3 sessies 
 Er kan gekozen worden uit de volgende sessies: 
 Sessie 1 Participatie bij... 

- projecten met vroedvrouwen en een theaterfietstocht door Benedict Wydooghe (HK 
Karel Van De Poele Lichtervelde) 

- de werking van een lokaal stedelijk museum door Leen Heyvaert (Stadsmuseum 
Lokeren) 

 Sessie 2  Participatie in... 
- ’t GROM: boer beter met ICE door Maarten Jacobs ('t GROM)  
- het archief: rijk aan mogelijkheden door Martine Vermandere (Amsab-ISG) Lokeren) 

 Sessie 3  Participatie met… 
- jongeren, psychiatrie en archief door Rosita Boussemaere en Tilde Vandenbroucke 

(Erfgoedcel CO7) 
- kinderen en senioren door Ria Christens (Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee) 

15u45 Uitreiking titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag  
16u15 Receptie 
 
Geïnteresseerd? Binnenkort wordt het programma op de agenda van de website van 
Heemkunde Vlaanderen gepost. 

 

 

http://www.heemkunde-vlaanderen.be/
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