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Nieuwsbrief 

Er is meer dan vijf jaren aan voorbereid, 
maar het einddoel komt in zicht: in de 
regio Berlaar — Heist-op-den-Berg – Put-
te  en Koningshooikt zullen acht school-
besturen zich verenigen tot één bestuur. 

Naast de twee schoolbesturen van de 
congregatie (Basisscholen Zusters van 
Berlaar en Onderwijsinrichtingen Zus-
ters van Berlaar) treden toe: het Sint-
Lambertusinstituut (Heist-op-den-Berg), 
de vrije Basisscholen van Konings-
hooikt, Peulis, Putte, Heist-op-den-Berg 
en Hallaar en het buitengewoon onder-
wijs Instituut Mevrouw Govaerts (Heist-
op-den-Berg).  Zo komt een stevige groep 
tot stand met een wel zeer breed aan-
bod: gewoon en buitengewoon basison-
derwijs, gewoon en buitengewoon secun-
dair onderwijs. Het secundair onderwijs 
heeft bovendien een ruime waaier aan 
studierichtingen in ASO, BSO en KSO, 
alsook opleidingsvormen in het BSO. 

De schoolbesturen bogen zich in de afge-
lopen periode samen met hun directies 
over acht voorstellen voor de naamge-
ving van de scholengroep. Al vlug bleek 
dat VZW christelijke scholen Briljant 
de absolute topper was. Elk woord heeft 
zijn belang: het gaat om onderwijs, we 
bekennen ons nadrukkelijk tot de bij-
bels-christelijke inspiratie en we willen 
kinderen en jongeren ten volle inspire-
ren en ondersteunen om te schitteren 
als een briljant. Deze naam is m.a.w. een 
heel programma.  

Een raad van 18 bestuurders zal het 
schoolbestuur van de groep vormen, de 
algemene vergadering telt 34 leden. Het 

voorzitterschap zal worden waargeno-
men door de heer Willem Van Asch, 
heden voorzitter van het schoolbestuur 
van de H. Hartschool (Koningshooikt). 
Jan Van Deuren, onderwijscoördinator 
van de Zusters van Berlaar en Maurice 
De Hoef, heden voorzitter van VZW 
Sint-Lambertusinstituut, nemen de taak 
van afgevaardigde bestuurder op zich. 
Een derde afgevaardigde bestuurder 
wordt eerlang nog bepaald. De statuten 
zijn inmiddels zo goed als klaar, alsook 
het fusieprotocol dat de leidraad door-
heen de fusie vormt. 

Voor de nieuwe periode van scholenge-
meenschappen (2020 – 2026) betekent 
deze fusiebeweging ook dat wij schoolbe-
stuur en scholengemeenschap kunnen 
laten samenvallen, wat heel wat voorde-
len heeft qua efficiëntie en vergaderlast. 

De eigenlijke fusievergadering, in het 
bijzijn van notaris Ward Van De Poel, 
zal doorgaan op dinsdag 10 maart 2020. 

De 22 directieleden kwamen een eerste 
keer samen op 22 oktober 2019 en dat 
was een geslaagd initiatief, voorbereid 
door mevrouwen Annick Van Asch en 
Chris Lambrechts. Werkgroepen i.v.m. 
personeelsbeleid, financiën en ICT be-
reiden  de nieuwe werking intens voor.  

We weten en beseffen dat er nog heel 
wat werk op de plank ligt, maar we zijn 
ervan overtuigd dat we samen aan een 
nieuw verhaal schrijven, waarbij we 
enorm dankbaar blijven voor wat onze 
voorgangers als echte onderwijspioniers 
in deze regio hebben verwezenlijkt. 

Christelijke scholen Briljant 

Met als officiële stichtings-

datum 14 maart 1845, viert 

de congregatie van de 

Zusters van het Heilig Hart 

van Maria in 2020 haar 175-

jarig bestaan. Een werk-

groep bereidt de geplande 

activiteiten voor. 

U zal er nog van horen! 
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Momenteel wordt er flink gewerkt in het 
Instituut Mariaburcht te Stevoort: een 
nieuwe vleugel rijst uit de grond, aanpas-
singen aan de bestaande school en het 
internaat zijn bezig of starten weldra, dit 
alles in opvolging van de beslissing van 
de congregatie van de Zusters van Ber-
laar om het kasteel te verkopen. Immers, 
na het vertrek van de zustergemeenschap 
is het niet echt een optie om het gebouw 
te transformeren naar onderwijsdoelein-
den. De VZW Astor, koper van de ge-
bouwen, een deel van de parksite en de 
weide, is een VZW die streeft naar de 
realisering van comfortabele woongele-
genheden voor iedereen, ongeacht de 
zorgbehoefte. Zo blijft de nieuwe functie 
dicht bij wat de zusters wensen vanuit 
hun traditie. VZW Astor gaf de ontwik-
keling van de site in handen van archi-
tecten OSAR (Antwerpen). In onder-
staand bericht geeft VZW Astor interes-
sante informatie over wat er zoal zal ge-
beuren in de komende periode. 

Na dit schooljaar zullen school en inter-
naat het kasteel definitief verlaten. 

Tenslotte past een woord van dank aan 
de congregatie: school en internaat heb-
ben gedurende tientallen jaren het kas-
teel kunnen gebruiken. Dit gebouw werd 
niet in erfpacht gegeven noch verhuurd, 
enkel de kosten voor de nutsvoorzienin-
gen dienden door Mariaburcht betaald 
te worden. 

We wensen VZW Astor en OSAR 
architecten alle succes bij de uit-
bouw van deze unieke locatie en ho-
pen op blijvend goede samenwer-
king! 

◊ 
Mariaburcht: een nieuwe zorgzame buurt 
voor Stevoort 

Astor VZW blaast nieuw leven in het oude 
kasteeldomein Mariaburcht in het centrum 
van Stevoort. We zullen er een betaalbare, 
inclusieve en zorgzame buurt van maken. 
We streven ernaar dat iedereen toegang 
krijgt tot betaalbare, kwaliteitsvolle en le-
vensloopbestendige woningen en aangena-
me publieke ruimtes. We houden rekening 
met de groeiende en steeds meer diverse 
bevolking, en in het bijzonder met de ver-
grijzing, kleinere gezinnen en het toene-
mend aantal mensen dat (tijdelijk of blij-
vend) zorg nodig heeft. 

Mariaburcht krijgt zowel rijhuizen als flats. 
Er is plaats voor jong  en oud, voor mensen 
met en zonder zorgnoden. Betaalbare huis-
vesting zal worden aangevuld met een aan-
tal faciliteiten in het kasteel, bijvoorbeeld 
een brasserie en een feestzaaltje. De oor-
spronkelijke dreef zal worden hersteld als 
een groene toegang tot het domein. De 
omgeving wordt autoluw en behoudt zijn 
open en groene karakter. Het park rond het 
kasteel zal publiek toegankelijk zijn.           
Zo combineren we wonen, zorg en welzijn. 

Deze tekst verscheen op het intranet van 
de school en ook reeds in de lokale pers 
van Stevoort. 

de pijplijn, maar hier is de voorbereiding 
nog volop aan de gang.  Stevoort, Kapel-
len, Berlaar en Aarschot samen zijn goed 
voor ruim 12 mio euro, uiteraard met 60 
of 70% subsidie. En dan hebben we het 
nog niet over de vele verkorte procedu-
res die in voorbereiding of uitvoering 
zijn. Hier past een woord van dank aan 
al de bestuurders, (logistiek) directeurs 
en preventieadviseurs op wie we mogen 
rekenen bij voorbereidingen en werfver-
gaderingen. 

Naast de hierboven geschetste werken in 
Mariaburcht, kunnen we vermelden dat 
er (eindelijk) infrastructuurwerken zullen 
starten van projecten die door schoolbe-
sturen op de AGIOn-wachtlijst werden 
geplaatst in … 2003. Zowel voor het Ma-
ter Salvatorisinstituut te Kapellen als 
voor Basisschool H. Hart van Maria 2 
(Misstraat Berlaar) zullen de werken bin-
nen enkele weken starten. Ook voor 
Sancta Maria Aarschot zit er heel wat in 
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Op donderdag 28 november 2019 was 
Bram Beute onze gast bij de halfjaar-
lijkse directiebijeenkomst. We hadden 
er ditmaal voor gekozen ook bestuur-
ders en pastores van de Zorggroep Zus-
ters van Berlaar uit te nodigen. Met 
een groep bestaande uit zuster Marie 
Josee, zuster Andrea, heel wat directie-
leden, enkele bestuurders en twee pas-
tores kwamen we aan 31 aanwezigen. 
Gastschool was Heilig Hart van Maria 
Berlaar, die voor een uitstekend ont-
haal zorgden. We willen er de directie-
leden nog eens extra voor bedanken! 

We gaven eerst een stand van zaken 
betreffende de werking van de groep 
‘Opvoedingsproject 2020’, om dan 
Bram Beute voor te stellen. 

Bram is predikant in Kampen, een 
hanzestad in de Nederlandse provincie 
Overijssel. Dat wil dus zeggen dat hij 
zo’n 250 km heeft gereisd om naar 
Berlaar te komen. Hij is er predikant 
van de Gereformeerde Kerken Vrijge-
maakt en schreef een boek dat niet 
onopgemerkt voorbijging: Ik geloof, 
geloof ik. Eerlijk over twijfel en ge-
loof. Het boek is autobiografisch en 
doorbreekt het taboe dat mensen nooit 
of niet aan hun geloof zouden twijfe-
len. Integendeel, twijfel maakt deel uit 
van een groeiproces. Verrijzen uit de 
dood, wonderen doen, de andere kaak 
aanbieden, je leven geven voor de an-

dere: de christelijke boodschap is niet evi-
dent, en is dat ook nooit geweest, stelt hij – 
ook niet voor christenen zelf. Het is pas 
door vragen te stellen en twijfel toe te laten, 
dat je kan groeien. In een vinnig exposé, 
ondersteund door een PP en gebracht met 
de nodige humor, gaf Bram inkijk in zijn 
eigen levensverhaal (’het bleek niet moge-
lijk niet te geloven’) en illustreerde een en 
ander met verhalen uit de bijbel, en daaruit 
bleek al snel dat wij Vlamingen misschien 
wel (heel) wat verhalen uit het nieuwe testa-
ment kennen, maar dat gereformeerden 
heel wat ‘bijbelvaster’ zijn in de verhalen 
van het oude testament. Als het gaat om 
omgaan met geloofstwijfel, bracht de spre-
ker houdingen als eerlijkheid, rust en ruim-
te naar voren. Dit klonk zeer bemoedigend. 
Tenslotte gaf Bram de mooie vergelijking 
weer die van Henri Nouwen komt: geloven 
is als de trapezeacrobaat in het circus. Je 
laat alles los en moet je laten gaan, je leeft 
in de zekerheid dat iemand je handen vast-
grijpt en je niet valt... 

Er was heel wat ruimte voor vragen en ge-
sprek. De aanwezigen lieten duidelijk blij-
ken geraakt te zijn doordat ze heel persoon-
lijk gevoelens i.v.m. twijfel, levensvisie en 
geloof uitspraken. Zo was er dadelijk diep-
gang in het geheel en dat was mooi… 

Ook de interesse voor Brams boeken toon-
de dat het opzet geslaagd is … de doos waar-
mee hij de terugweg aanvatte was bijna 
leeg... 

 

Een predikant uit Kampen op bezoek in Berlaar 

 

Voor meer 

informatie, zie 

www.brambeute.nl 



Twee bestuurders die vele jaren deel uitmaakten van een schoolbestuur van 

de congregatie, gaven recent hun ontslag: voor de VZW Vrije Basisscholen 

van de Zusters van Berlaar gaat het om Freddy Dierckx en voor de VZW 

Instituut Mariaburcht Stevoort huisarts Rudi Orye. We danken hen voor de 

vele jaren van deelname! 

Tinne Mertens, sedert 2007 adjunct-directeur in HHvMB (Berlaar) ging 

een nieuwe uitdaging aan: vanaf 1 september 2019 nam zij een directietaak 

op in de Vrije Sint-Lambertusscholen te Westerlo. We wensen haar alle suc-

ces! 

De procedure voor een nieuwe adjunct in HHvMB, waarbij naar goede ge-

woonte de personeelsploeg de gelegenheid had een inbreng te doen, leidde 

tot de aanstelling van Tine Verloy, in de school actief sedert 2010. We wen-

sen Tine goede vaart, in optimale samenwerking met de drie collega-

directies. 

In de Sint-Jan Lagere School te Wiekevorst neemt Katrien Straetmans een 

halftijds directieambt op naast directeur Chris Lambrechts, eveneens met 

ingang van 1 september 2019. Chris is immers halftijds vrijgesteld als coör-

dinerende directeur met het oog op de scholengroep VZW christelijke scho-

len Briljant. Katrien was tevoren leerkracht en Zorgco in de Vrije Basisschool 

te Beerzel. 

Markt 13—2590 BERLAAR 
onthaal@zusters-berlaar.be 

ONDERWIJSCOÖRDINATIE  
VAN  DE  ZUSTERS  VAN  

BERLAAR  

plaats te Berlaar op 29 juni 2019. 

Als gevolg van een tragisch en smartelijk ongeval 
moesten familie en vrienden afscheid nemen van 
Viktor Roegiers (°11.10.1997). Viktor overleed op 
13 november 2019 en is de kleinzoon van Jules Reek-
mans, bestuurder in de VZW Instituut Mariaburcht 
te Stevoort. 

Te Lier overleed op 22 november 2019 de heer Gas-
ton Durnez, gekend journalist en auteur. Gaston 
werd geboren op 9 september 1928 en is de echtge-
noot van Ria Verstappen, die directeur was van basis-
school H. Hart van Maria (Berlaar) van 2000 tot 
2006. 

Met zijn prachtige tekst op het gedachtenisprentje, 
wens die Ria en Gaston enkele jaren geleden zonden 
n.a.v. nieuwjaar, besluiten we deze Nieuwsbrief. 

 

Wees niet bevreesd. 

De zomer komt terug! 

De velden zullen bloeien 

en de weiden geuren. 

De tuinen krijgen honderdduizend kleuren. 

Rivieren zullen weer als levend zilver vloeien. 

Het wordt een feest! 

Wees niet bevreesd. 

Te Berlaar overleed op 28 december 2018 me-
vrouw Rosa Gijsen (°23.08.1927), moeder en 
schoonmoeder van Maria en André Verscuren-
Vermeulen. Maria was gedurende vele jaren di-
recteur van HHvMB (Berlaar), Bovenbouw. De 
uitvaartliturgie werd gehouden te Berlaar-Heikant 
op 5 januari 2019. 

Eveneens te Berlaar overleed op 26 februari 2019 
de heer Juul Van Rompaey (°07.07.1928), 
schoonvader van Eddy Verstappen. Eddy is be-
stuurder in de VZW Onderwijsinrichtingen Zus-
ters van Berlaar. De afscheidsviering voor Juul 
vond plaats te Gestel op dinsdag 5 maart 2019. 

Eddy en familie werden een tweede keer getrof-
fen, wanneer op 7 mei 2019 zijn moeder Simone 
Vets (°17.11.1931) overleed te Wiekevorst. De 
viering voor Simonne ging door in de parochie-
kerk Sint-Guibertus te Itegem op 11 mei 2019. 

Op 20 april 2019 overleed mevrouw Alice Em-
mers op 86-jarige leeftijd. Alice is de schoonmoe-
der van Elly Hoogstijns, pedagogisch directeur in 
het Instituut Mariaburcht te Stevoort. Het af-
scheid vond plaats in besloten kring.  

Op 24 juni 2019 overleed te Nijlen de heer Staf 
Faes (°06.09.1953), schoonbroer van Carine Van 
Hout, directeur van kleuterschool De kleine Sint-
Jan te Wiekevorst. Het afscheid voor Staf vond 

Wij gedenken het afscheid van geliefden in 2019... 

Volledig vernieuwd en weldra 
online: 

www.zusters-berlaar.be 


