Nu intekenen op boek: Zusters in Mariadal 1820-2020

De zusters van Mariadal verblijven tweehonderd jaar in onze gemeente. Ze verzorgden, in het
vroegere domein van de paters begaarden, middelbaar onderwijs in pensionaatsverband, plus een
normaalschool voor onderwijzers, plus het gratis basisonderwijs voor kinderen uit het dorp. Over
die tweehonderd jaar leveren Maurice Dodion en de Zusters van de Vereniging met het Heilig-Hart,
een geïllustreerd boek af, met medewerking van Hoegaards Erfgoed en de Vrienden van SintRochus. Daarin komen aan bod:
-

De eerste volwaardige gemeentelijke school voor meisjes werd geleid door de zusters (1854-

-

Honderden ‘pensionairs’ van welstellende ouders, aangetrokken uit heel wat Europese landen,
beleefden hun vorming te Hoegaarden; vooral het ‘Institut Ste Anne’ (1904-1953) was
baanbrekend.

-

Meer dan duizend onderwijzeressen verwierven hun diploma in de normaalschool 1910-1976)
waaronder meer dan 60 meisjes uit Hoegaarden

-

Maak kennis met het huishoudonderwijs en de beroepsschool voor meisjes.

-

Vrouwenemancipatie ook dankzij de oude humaniora (1935) en de moderne handelsrichtingen
(1949).

-

Tweehonderd jaar vrij basisonderwijs en reeds een halve eeuw gemengd (bijzonder) onderwijs.

1877)

Tevens is in die tweehonderd jaar gewerkt aan de uitbouw en de instandhouding van het
domein met zijn park en vijver in Overlaar, zijn kunsthistorisch belangrijke kapel en orgel:
gerestaureerd, geklasseerd, erkend als kunsthistorisch monument en opengesteld voor
bezoek en evenementen.
Hoegaarden en de zusters hebben heel wat raakvlakken die ook geïllustreerd worden in
het boek: de actieve inzet in het dorpsleven en de parochie, de zusters van Hoegaardse
afkomst, de Marollenkapel te Hauthem, de bijhuizen in Tienen, Geldenaken, Halle, Nijvel,
Edingen, Franquenies, Ittre, Perwijs, Antwerpen en missieposten in Congo.
Intekenen kan tot 30 juli 2020 aan de voordeelprijs van 25 euro/exemplaar; daarna 30 euro/ex. (
+ desgevallend 9 euro/binnenland of 15 euro/buitenland voor verzending). Een lijst van de
intekenaars wordt opgenomen in het boek. Zij worden uitgenodigd op de voorstelling.
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