
In afspraak met het Algemeen Bestuur 

van de congregatie, werd de deelna-

me vanuit Berlaar aan het plaatselijk 

bestuur van twee scholen die vanuit 

de Zusters van Berlaar gesticht wer-

den, stopgezet aan het einde van dit 

schooljaar. Op maandag 22 mei jl. 

nam ik voor de laatste maal deel aan 

de Campusraad van WICO Campus WICO Campus WICO Campus WICO Campus 

SintSintSintSint----Maria te Neerpelt.Maria te Neerpelt.Maria te Neerpelt.Maria te Neerpelt. Ik werd be-

stuurder in het najaar van 1997 van 

het toenmalig schoolbestuur VZW 

“Sint-Maria Instituut—Neerpelt” en in 

opvolging van zuster Aleidis Scheire 

was ik tevens één jaar voorzitter 

(2002—2003), in voorbereiding op de 

fusie van de schoolbesturen in Noord-

Limburg per 1 september 2003. 

Sindsdien maakte ik deel uit van de 

Campusraad. Tijdens de laatste sa-

menkomst van die raad mocht ik 

woorden van dank beluisteren vanwe-

ge de directieleden en ontving ik een 

mooi kunstwerk van Koen Lemmens, 

die ook het logo van de congregatie 

ontwierp (zie foto hiernaast). 

In Essen Essen Essen Essen maakte ik sedert 1997 deel 

uit van het Plaatselijk Bestuurscomité Plaatselijk Bestuurscomité Plaatselijk Bestuurscomité Plaatselijk Bestuurscomité 

van de scholen Mariaberg en Sint-

Jozef. Mariaberg is een bloeiende 

school, met in de kleuterafdeling 470 

kleuters en in de lagere afdeling 360 

leerlingen. Gesticht in 1914 door de 

Zusters van Berlaar, werd het bestuur van 

de school in de jaren ‘80 doorgegeven aan 

het Bisdom (DIM, nu KOBA). Berlaar had 

steeds een plaatsje in het bestuurscomité, 

maar met het opheffen van de zusterge-

meenschap aldaar, de regionale KOBA-

werking en een goed draaiend comité en 

fijne directies, is het moment wel rijp om 

ook dit los te laten. En ook hier mocht ik 

bij de laatste deelname op 30 mei jl. 

prachtige geschenken in ontvangst ne-

men. 

Dank aan allen met wie we, namens de Dank aan allen met wie we, namens de Dank aan allen met wie we, namens de Dank aan allen met wie we, namens de 

Zusters van Berlaar, vele jaren mochten Zusters van Berlaar, vele jaren mochten Zusters van Berlaar, vele jaren mochten Zusters van Berlaar, vele jaren mochten 

samenwerken in Neerpelt en Essen.samenwerken in Neerpelt en Essen.samenwerken in Neerpelt en Essen.samenwerken in Neerpelt en Essen.    

 

Jan Van Deuren 

D a n k j e w e l ,  N e e r p e l t  e n  E s s e n . . .  

 

De directies van 

zowel Basis– als 

Secundaire scho-

len komen niveau-

overstijgend sa-

men te Berlaar, in 

de Theresia Ver-

meylenzaal (maior) 

op maandag 20 

november 2017 te 

14.00 uur. 
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In de vorige Nieuwsbrief (nr. 37, januari 2017) gaven 

we uitvoerig verslag van de fusie van de twee Kapel-

se schoolbesturen tot één niveau-overschrijdend 

bestuur VZW “Scholen van de Zusters van Berlaar—

Kapellen”. Het was dan ook een bijzonder aange-

naam initiatief dat de voorzitter van het vroegere 

bestuur van de Basisschool , de heer Albert De Wil-

der, het oude bestuur en huidige en vorige directiele-

den bij hem thuis uitnodigde op donderdag 5 januari 

2017. Een mooier begin van het jaar konden we  ons 

niet voorstellen: gezellig samenzijn, elkaar terugzien—

voor sommigen na lange tijd—en een overheerlijk maal 

aangeboden krijgen. En in dat laatste hebben, zo 

blijkt, ook Alberts kleinkinderen een belangrijk aan-

deel gehad… 

Graag bedanken we Albert en zijn lieve echtgenote 

voor de gastvrijheid en het  lekkere eten. 

We hebben er danig van genoten en dat mag onder-

staande foto ten overvloede bewijzen. 

In het kader van optimalisering van spaar-

intresten, organiseerden we samen met het 

bestuur van de congregatie een bijeen-

komst waarop naast de directieleden ook 

een aantal bestuurders waren uitgenodigd. 

Dit vond plaats op maandag 8 mei jl. Met 

enkele medewerkers van KBC bekeken we, 

op basis van een voorstel van KBC, welke 

mogelijkheden en kansen er bestaan om  

K A P E L L E N  - D e   “ o u d e ”  R a a d  v a n  
B e s t u u r  n e e m t  a f s c h e i d . . .  

E e n  o n g e w o n e  d i r e c t i e b i j e e n k o m s t . . .  

P a g i n a  2  

 

N i e u w s b r i e f  

hogere intresten te verwerven. Immers, scholen 

hebben vele plannen met AGIOn-dossiers en vroeger 

kon een  ‘ferm’ spaarpotje aangelegd worden om 

het eigen aandeel van 30 of 40% te betalen. Een 

reservefonds werd voorgesteld. Ondertussen gaven 

4 Raden van Bestuur het mandaat om de piste ver-

der te onderzoeken. Daartoe wordt in de herfst een 

tweede meer gerichte bijeenkomst met KBC ge-

pland. 



den zorgvuldig gerecupereerd en kregen een nieuwe plaats 

in de centrale gang van het nieuwe sportcomplex.  

Met de gewaardeerde hulp van zuster Veriana konden we 

achterhalen dat het afgebroken gebouw werd opgetrokken 

als “Lagere Meisjesschool” in 1913 en werd uitgebreid in 

1926. Het oudste deel heeft dus meer dan een eeuw mee 

het aanzicht van de Sollevelden bepaald. De drie halfverhe-

ven beeldhouwwerken werden geplaatst in 1931: één bo-

ven de centrale ingang, de twee anderen aan de zijgevel. 

Respectievelijk geven ze Jezus, de kindervriend weer, het 

H. Hart van Jezus en het Heilig Hart van Maria. Over de 

maker vinden we geen gegevens. 

Voortaan worden ze bewaard in de nieuwe gang, als blijven-

de herinnering aan de stichtende congregatie. 

drukke agenda was hij steeds aanwezig bij het CAIM dat in de 

regel te Berlaar doorgaat, in het bureel van de onderwijscoördi-

natie. Maar hij droeg SG Ter Nethe dan ook in zijn hart—als 

voorbeeld van een scholengemeenschap waar goed samenge-

werkt wordt en waar goed draaiende werkgroepen actief zijn. 

En dus werd er tijdens de maaltijd gespeecht voor Vic en mocht 

hij een mooi geschenk in ontvangst nemen: een pentekening 

van Edwig Goyvaerts, een plaatselijk kunstenaar die o.a. de vele 

mooie hoeken van Heist-op-den-Berg uittekent. 

Het moge je goed gaan, Vic. Geniet van de mooie tijd die voor je 

ligt en waar je nu zelf voortaan heer en meester over bent...   

De vergadering van CAIM en Raad van Directeurs van 

scholengemeenschap Ter Nethe  van 16 juni 2017 ging 

door te Lier, in café-bistro ‘Het Looks’. Immers, nadat 

we in een comfortabele vergaderzaal het “meer noodza-

kelijke” gedeelte hadden afgewerkt, sloten drie afscheid 

nemende directeurs aan, alsook Vic De Schepper. Na-

mens DIM (nu KOBA) was hij vele jaren—sedert 2001 - 

actief in het CAIM als afgevaardigde voor het bestuur 

van het Heilig-Hartcollege te Heist-op-den-Berg. Zijn 

bijdrage bevond zich niet enkel op het vlak van zijn 

grondige dossierkennis, maar ook in de wijze waarop hij 

moeilijkere items aanpakte: no nonsense! Ondanks zijn 

 

N i e u w e  s p o r t h a l  i n  o p b o u w  t e  
B E R L A A R . . .  

D a n k j e w e l ,  V i c  D e  S c h e p p e r  

P a g i n a  3  N U M M E R  3 8  

Nadat het nieuwe schoolgebouw in gebruik werd geno-

men op 1 september 2016 door de ruim 420 leerlingen 

van de 1ste graad van Heilig Hart van Maria Berlaar, 

werd en wordt er ondertussen naarstig voortgebouwd 

aan de sporthal, waar drie groepen tegelijk kunnen 

turnen of sporten. De oplevering is voorzien voor het 

najaar, zodat de leerlingen en hun (sportieve) leer-

krachten het gebouw kunnen betrekken na de herfstva-

kantie. 

Maar er is meer… en dan gaat het om het respectvol 

behouden van enkele mooie erfstukken die het oude 

schoolgebouw dat afgebroken werd, sierden. Immers, 

de drie halfverheven beeldhouwwerken die aan de 

buitengevel van dit gebouw waren aangebracht, wer-



2017 in haar parochiekerk Sint-Martinus te 

Herk-de-Stad. 

Op 22 mei 2017 overleed thuis de heer Willy Willy Willy Willy 

Vandervelden Vandervelden Vandervelden Vandervelden (°20.11.1935), schoonvader 

van Ann Copermans, logistiek directeur van 

het Instituut Mariaburcht te Stevoort. De 

afscheidsviering vond plaats te Helchteren 

op 27 mei 2017. 

Op 24 mei 2017 overleed zuster Hildegondis, zuster Hildegondis, zuster Hildegondis, zuster Hildegondis, 

Rosa HermansRosa HermansRosa HermansRosa Hermans (°19.09.1922). Gedurende 

vele jaren was zij actief als leerkracht te Aar-

schot, Sancta Maria. Teruggekeerd naar Ber-

laar oefende zij verschillende taken uit. Bij de 

uitbouw van de verschillende schoolbesturen 

werd zij lid van de algemene vergadering van 

de VZW Onderwijsinrichtingen Zusters van 

Berlaar en de VZW Instituut Mater Salvatoris, 

een taak die zij met grote interesse en met 

veel waardering voor het werk van de direc-

ties waarnam tot in 2012. De afscheidsvie-

ring vond plaats in de kloosterkapel te Ber-

laar op 2 juni 2017. 

 

Met oprechte deelneming en woorden van 

troost aan allen die door dit verlies getroffen 

worden. 

Te Hamont overleed onverwachts op 7 

januari 2017 Pater Kris MonnissenPater Kris MonnissenPater Kris MonnissenPater Kris Monnissen, Salva-

toriaan (°23.06.1939). Niet alleen leerden 

we Kris kennen als bestuurder, namens 

het Salvatorcollege, van WICO, het sedert 1 

september 2003 gefuseerde schoolbe-

stuur in Noord-Limburg, maar hij maakte 

het mogelijk fiscale attesten uit te reiken 

bij giften voor het project ‘Castelo Branco’ 

van de Zusters van Berlaar in Brazilië. Kris 

was onmiddellijk enthousiast als we hem 

de vraag stelden en wijdde er in 2008 een 

heel nummer van de Salvatoriaanse Hulp-

actie aan. Niet minder dan 19.500 euro 

werd met fiscaal attest  verzameld. We zijn 

hem daarvoor blijvend dankbaar. Moge hij, 

wiens scoutsnaam “Trotse adelaar” was, 

rusten in vrede. 

Te Herk-de-Stad in residentie ‘De Bleuk’ 

overleed op 8 januari 2017 mevrouw Maria Maria Maria Maria 

(Miet) Vanroye(Miet) Vanroye(Miet) Vanroye(Miet) Vanroye (°11.07.1927). Miet werd 

na haar pensionering als leerkracht al vlug 

opgenomen in het schoolbestuur van Insti-

tuut Mariaburcht te Stevoort, een taak die 

zij met veel enthousiasme bleef uitvoeren 

tot 2015. Haar lichaam schonk ze aan het 

Limburgs Universitair Centrum te Hasselt. 

Een dankviering vond plaats op 14 januari 

Dagelijks broodDagelijks broodDagelijks broodDagelijks brood    

 

We deelden dagelijks brood, 

landschappen 

en zonlicht in alle staten. 

We deelden oud leed  

en vers verdriet. 

We deelden schaterlach,  

zachtmoedigheid 

en het proeven van essentie. 

We deelden dagelijks brood en 

schoonheid, 

de broosheid van het geluk 

in haar lange weg naar wijsheid. 

 

Alleen de dood zullen wij niet kun-

nen delen. 

Als het uur daar is, roep mij dan, ik 

zal er zijn, 

mijn hand zal ook dan passen in 

de jouwe. 

 

Uit “Wuivend gras”                      

Bruno Van Imschoot 

Markt 13 

2590 BERLAAR 

03—482 17 80 

info@zusters-berlaar.be  

www.zusters-berlaar.be 

 

Volgens de Europese Commissie moet Bel-

gië een extra inspanning leveren om gelijke 

kansen in het onderwijs te waarborgen. In 

ons land verlaten kinderen met een migra-

tieachtergrond de middelbare school nog 

altijd sneller zonder diploma en slagen ze 

minder vaak aan de hogeschool of universi-

teit. Waar 9 procent van de autochtonen 

het secundair onderwijs zonder diploma 

verlaat, valt meer dan 19 procent van de 

leerlingen met een migratieachtergrond uit. 

 

Bron: Tertio, nr. 882 van 4 januari 2017 
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