Cultuuruitstap naar de
wintertuin van het instituut
en klooster Ursulinen in
Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
22 maart 2015
In 1841 kwamen de eerste zusters Ursulinen vanuit Tildonk naar Onze-Lieve-VrouwWaver. De zusters zouden het beeld en het silhouet van de regio grondig wijzigen. OnzeLieve-Vrouw-Waver kreeg de terechte bijnaam ‘Torekenswaver’.
Het succes van hun verwezenlijkingen in het onderwijs ging steeds in stijgende lijn. Het
‘Pensionnat de demoiselles’ kreeg zelfs een internationale uitstraling. En dat moest ook in
de architectuur tot uiting komen. Het unieke karakter van het indrukwekkend school- en
kloostercomplex ligt in de merkwaardige synthese tussen zo uiteenlopende stijlen als
neoclassicisme, neogotiek, neoromaans, empirestijl en art nouveau.
In 1900 bouwde het instituut een prachtige wintertuin in art nouveau. Het was een
waardige ontvangstruimte voor de vooraanstaande bezoekers van honderden inwonende
meisjes. Nog altijd wordt men bij een bezoek aan de wintertuin verrast door het
feeërieke licht- en kleurenspel van de indrukwekkende koepel. Ook de meubels, vloeren,
wanden en zijgalerijen dragen bij tot de schitterende harmonie van de wintertuin.
Naast de wintertuin kregen heel wat andere ruimten erkenning, waaronder de Ursulazaal,
de pianogalerij, de Alpenzaal en de feestrefter. Ook de kloosterkerk in zandsteen en
neogotisch ornaat is een indrukwekkend monument.

Om dat allemaal te kunnen zien organiseert Dosol een cultuuruitstap naar de wintertuin van het
instituut en klooster Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
We vertrekken vanuit Mechelen station om 12u10 en nemen we de bus (nr 510 - perron 11) om
12u25 richting Geel en komen we aan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kerk om 12u41 (Ieder half uur is
er bus terug voor Mechelen station.)
De rondleiding met gids begint om 13u.
Graag inschrijven bij Mieke Verbeiren via gsm 0478369967 of mail mieke-verbeiren@hotmail.com en
storten op rekeningnr BE10 7330 4448 1604 vzw dosol met mededeling “Wintertuin” voor 8 euro per
persoon en voor niet lid is het 11 euro vóór 9 maart 2015.
Voor de studenten tolk gebarentaal kost 8 euro en vermeld wel op de overschrijving “student
wintertuin”
Enkel koffie of thee te verkrijgen na de rondleiding in een kloosterzaal op kosten van Dosol. Wel
laten weten bij inschrijving blijven voor koffie of thee. Klooster zorgt dan voor aantal koffies
Het adres is Instituut van de Ursulinen in het dorpscentrum, Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-VrouwWaver. Ruime parking in de buurt voor wie met de wagen komt

veel kijkgenot

