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PROJECTGROEP  POP-UP

Kerkteam Roosbeek
Daniël Vandenhoeck, voorzitter projectgroep
Raoul Vandersmissen,  ondervoorzitter projectgroep

PARCUM
Lieve Vanhoofstadt, directeur
Birgit Scheys-Thys, adviseur religieus erfgoed

Kerkfabriek Heilige Maria Boutersem
Stefaan Callebaut, pastoor
Bettie Geelen, secretaris

Gemeentebestuur  Boutersem
Helga Bollens, cultuurambtenaar
Dirk Hermans, bibliotheekverantwoordelijke

Velpeleven, heemkundige kring
Paul Goessens, voorzitter
Guido Langendries, ondervoorzitter en secretaris

Cultuurraad Boutersem
Harry Cartois, voorzitter 
Hugo Rodeyns, lid

Onafhankelijke experts
Leen Jansen, deskundige religieuze kunst
Jos Martens, ir. architect, monumentenzorger

De Sint-Annakerk van Roosbeek 
wordt herbestemd !

In haar nieuwe functie zal ze enerzijds 
het religieus roerend erfgoed van de 
kerken van Boutersem, die aan de 
eredienst onttrokken zijn, bewaren én 
voor de meest waardevolle stukken ook 
een museale opstelling voorzien. 
Anderzijds krijgt de Sint-Annakerk 
ook een multiculturele functie met 
mogelijkheden en aangepaste 
infrastructuur voor concerten, lezingen, 
tentoonstellingen, theater, en zo meer.  

De kerk van Roosbeek werd 
geselecteerd voor het project van de 
provincie Vlaams Brabant “Een eeuwig 
leven voor je landelijke kerk” en krijgt 
hierdoor begeleiding en financiële steun 
bij de start van de herbestemming. 
Voorwaarde: een traject opzetten om 
de herbestemmingsoptie te verfijnen 
en effectief te gaan uittesten in de vorm 
van een pop-up. Deze pop-up heeft als 
opzet te peilen naar de interesse van de 
plaatselijke bevolking, zoveel mogelijk 
doelgroepen op de kaart te zetten, en 
vooral ook ervaring opdoen en zoeken 
naar geëngageerde medewerkers. 

De projectgroep die de pop-up 
organiseert is samengesteld uit een 

vertegenwoordiging van PARCUM, 
de vroegere kerkfabriek Sint-Anna, 
de nieuwe eengemaakte kerkfabriek 
Heilige Maria Boutersem, de 
heemkundige kring Velpeleven, de 
cultuurraad en het gemeentebestuur 
van Boutersem. De groep wordt tevens 
aangevuld met twee experts op gebied 
van religieuze kunst, museum en 
architectuur.

Het project kreeg de naam “HANNAH 
ACTEUM”. Het eerste deel is 
Hebreeuws voor “Anna”, verwijzend naar 
de Sint-Annakerk. Het tweede deel is de 
samenvoeging van de eerste drie letters 
van “ACTiviteiten” en de laatste drie 
letters van “musEUM”.

In deze brochure presenteren we 
u het programma van de pop-up 
dat de projectgroep heeft opgezet, 
rekening houdende met de vermelde 
uitgangspunten.  

We hopen dat dit programma u 
mag aanspreken en u mogelijks kan 
aansporen om HANNAH ACTEUM 
verder mee uit te bouwen. 

De projectgroep,
Roosbeek, 30 augustus 2021

COVID-19-MAATREGELEN

Uiteraard worden alle activiteiten georganiseerd met in acht name van de 
covid-maatregelen die op het ogenblik van de activiteit van toepassing 

zullen zijn.

HANNAH
ACTEUM



Za 25 sept 10-18u
Zo 26 sept 10-18u
Vr 1 okt 18-22u
Za 2 okt 10-18u
Zo 3 okt 10-18u

FINISSAGE
Zo 3 okt 18-20u

Inkom: gratis

Groepen en klassen 
kunnen via de website 
www.hannah-acteum.be 
een bezoek reserveren 
op weekdagen (27 
september – 1 oktober)

MET ZEVEN AAN TAFEL
Verhalende tentoonstelling over de zeven parochies van Boutersem 

Sint-Anna nodigt alle patroonheiligen van de 
voormalige parochies van Boutersem uit in haar 
kerk in Roosbeek. De heiligen Hilarius (Boutersem), 
Michiel (Butsel), Pieters Banden (Willebringen), Lucia 
(Vertrijk), Remigius (Neervelp) en Martinus (Kerkom) 
hebben de uitnodiging met veel plezier aanvaard. 
Elk van hen vertelt zijn of haar verhaal en brengt een 
aantal voorwerpen mee om een gedeelte van de 
parochiale geschiedenis  te vertellen. 

Wil je weten hoe doven te biechten gingen, waarom 
er soms letters op kerkstoelen staan of wat een 
doodshoofd op een collecteschaal betekent? Weet jij 
waarvoor een monstrans wordt gebruikt en heb je al 
ooit een koorkap gezien? 
Deze tentoonstelling vertelt interessante verhalen over 
de verschillende parochies van Boutersem, verhalen 
uit het verre verleden, maar ook verhalen die we zelf, 
onze ouders of grootouders nog hebben meegemaakt. 
Oud en waardevol zilverwerk staat er naast recente 
schriftjes of krantenknipsels. De gemeenschappelijke 
noemer van al deze voorwerpen: ze hebben een 
betekenis voor de geschiedenis van één van de 
parochies.  
Genoeg redenen om naar deze bijeenkomst aan de 
tafel van Sint-Anna te komen kijken. Anna zal je in elk 
geval met veel genoegen ontvangen en welkom heten.

Deze tentoonstelling gaat over de grenzen van de 
parochies heen en brengt alle parochies samen, elk 
met een eigen verhaal. 
Vele vrijwilligers en helpende handen uit heel groot 
Boutersem werkten hieraan mee, waarvoor dank!   
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Vr 8 okt 20u

Inkom: 
€ 12
€ 8 (TOK-leden)
€ 6 (min 18-jarigen)
€ 3 (TOK-jeugdleden)

i.s.m. TOK (Tiense 
orgelkring)

PER CANTO E VIOLINO
Parels uit de Duitse & Weense barok

Muziek van: o.a. G.Ph. Telemann, D. Buxtehude, J. 
Pachelbel & J.H. Schmelzer

Ensemble Kapellmeister: Kristien Nijs (sopraan), 
Marieke Vos (viool), Herlinde Verheyden (cello) & 
Denis Roosen (orgel & klavecimbel)

Het jonge ensemble Kapellmeister, bestaande uit 
sopraan Kristien Nijs, Marieke Vos op barokviool, 
Herlinde Verheyden op cello en Denis Roosen op 
orgel en klavecimbel, brengt ons in hemelse sferen 
met muziek ‘per canto e violino’. ‘Zang en viool’, 
ondersteund door de basso continuo, was al wat 
barokke Duitse meesters als Telemann, Buxtehude 
en Pachelbel nodig hadden om in hun cantates op 
treffende wijze de geestelijke teksten muzikaal gestalte 
te geven. Met Fingerspitzengefühl wisten ze daarmee 
elke luisteraar emotioneel te raken. Kapellmeister 
wisselt hun muziek af met virtuoze kamermuziek uit de 
Weense hofkapel. Het fraaie klankkleurenpalet van het 
historische 18de-eeuwse orgel van de Sint-Annakerk 
maakt de muzikale verwennerij compleet.
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Za 9 okt vanaf 20u

Inkom: gratis

i.s.m. VVS CAPELLA, 
Hoegaarden/Boutersem

www.vvscapella.be

KIJKEN NAAR STERREN
Nacht van de Duisternis

Welkom op deze “starparty”. Capella staat klaar om je 
in te wijden in de wetenschap van de sterrenkunde. 
Tuur mee door de telescopen die worden opgesteld op 
deze Nacht van de Duisternis. 

Bij mooi weer staan de telescopen opgesteld op 
het kerkplein in Roosbeek. In de kerk kom je bij alle 
weersomstandigheden meer te weten over ons 
sterrenstelsel en over de lichtvervuiling op de aarde. 
Er is ‘s nachts namelijk teveel onnodige en slecht 
afgeschermde verlichting. Dit heeft tot gevolg dat de 
Melkweg nog nauwelijks zichtbaar is in onze streken, 
maar ook de impact op de nachtelijke ecologie is erg 
negatief.
 
Capella is een sterrenkundige vereniging die in 
de ruime regio Boutersem mensen samenbrengt 
met eenzelfde passie voor het heelal. Ze wisselt 
praktische informatie uit over telescopen, fotograferen 
en waarnemen. Naast acties tegen lichthinder, 
organiseert Capella lezingen over zwarte gaten en de 
evolutie van onze sterren en de kosmos. Het ontzag 
voor de uitgestrekte geheimen van de kosmos, en de 
positie van de mens in deze, is een passie die de leden 
van Capella verbindt. 
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Zo 10 okt 9u-17u

1ste,  2de en 3de 
leerjaar

Max. 20 deelnemers

Prijs: 20 euro

Inschrijven via 
www.hannah-acteum.be

ANNIE | MUSICALWORKSHOP
Door musicalcompagnie Mithe

Wie kent haar niet? De roodharige krullenbol Annie 
zingt samen met de andere personages uit de 
gelijknamige musical de pannen van het dak met hits 
als onder andere ‘Tomorrow’ en ‘Hard Knock Life’.
Annie brengt haar dagen door in een weeshuis in de 
hoop ooit haar ouders terug te zien. Per toeval wordt 
Annie uitgenodigd een paar dagen door te brengen bij
miljonair Oliver Warbucks. En dat wordt een bezoek 
dat haar leven voorgoed zal veranderen.

In deze workshop werken we onder leiding van een 
professionele musicaldocent met het materiaal van de 
musical Annie aan alle facetten die je nodig hebt om 
een echte musicalster te worden: zingen, dansen en 
acteren, en dan het nog liefst tegelijk!

We sluiten de dag af met een toonmoment waarop we 
laten zien wat we allemaal bijgeleerd hebben.

DOCENTEN: Jens Broes 

 WORKSHOP  

Deelname in de kosten 20,- EUR
Inschrijven via www.hannah-acteum.be 

Lunchpakket meebrengen
Voor drank wordt gezorgd

Toonmoment voor de ouders, broers, zussen, 
familie om 16u30



Wo 13 okt 20u

Inkom: gratis

i.s.m. BIB Boutersem

Reserveren verplicht: 
bib.boutersem.be/
activiteiten

BEETHOVEN
Door Jan Caeyers

Dorpsgenoot Jan Caeyers is dirigent en musicoloog. 
Hij studeerde en werkte vele jaren in Wenen en 
specialiseerde zich in de achttiende- en vroeg 
negentiende-eeuwse muziek . Met het door hem 
opgerichte Le Concert Olympique treedt hij op in de 
belangrijkste concertzalen in Europa. Daarnaast is 
hij gastdirigent bij diverse orkesten en operahuizen. 
Hij doceert aan de Universiteit van Leuven en wordt 
internationaal beschouwd als een van de grootste 
Beethovenspecialisten.

Hij vertelt uit het hoofd, en opgeluisterd met de 
mooiste muziekfragmenten, Beethovens leven en 
zijn ontwikkeling als componist in de muziekwereld 
van zijn tijd. Hij portretteert Beethoven als geniaal 
musicus, met een uiterst gecompliceerde en gekwelde 
persoonlijkheid. Op onderhoudende wijze brengt hij 
de feiten uit Beethovens leven: zijn sombere jeugd, 
zijn sterk wisselende stemmingen, zijn verlangens, 
zijn relaties en conflicten met familie en vrienden, zijn 
verhouding met de ‘onsterfelijke geliefde’, en het drama 
van zijn doofheid.
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Zo 17 okt 9-17u

4de, 5de en 6de leerjaar 

Max 20 deelnemers

Prijs: 20 euro

Inschrijven via 
www.hannah-acteum.be

MATILDA | MUSICALWORKSHOP
Door musicalcompagnie Mithe

Matilda is een jong, hoogbegaafd meisje dat heel erg 
van lezen houdt. Haar ouders, meneer en mevrouw 
Wurmhout, houden zich niet met Matilda bezig maar 
wel met televisiekijken en het oplichten van andere 
mensen. Ze zijn niet trots op hun slimme dochter, 
maar vinden haar maar vervelend en betweterig. In 
de school sluit Matilda vriendschap met juf Engel 
en verzet ze zich tegen het vreselijkste schoolhoofd 
ooit: Agatha Bulstronk. Kom je uitleven, kattenkwaad 
uithalen en samen het spannende verhaal van Matilda 
beleven in een musical. En zorg ervoor dat alles wat je 
doet zo gek is dat het ongelooflijk wordt!

Onder leiding van een professionele musicaldocent ga 
je aan de slag met het materiaal uit de gelijknamige 
musical. Zang, spel en dansplezier verzekerd!

We sluiten de dag af met een toonmoment waarop we 
laten zien wat we allemaal bijgeleerd hebben.

DOCENT: Lyssa Tejero

 WORKSHOP  

Deelname in de kosten 20,- EUR
Inschrijven via www.hannah-acteum.be 

Lunchpakket meebrengen
Voor drank wordt gezorgd

Toonmoment voor de ouders, broers, zussen, 
familie om 16u30



Wo 20 okt 20u

Inkom: gratis

i.s.m. Velpeleven & BIB 
Boutersem

Reserveren verplicht: 
bib.boutersem.be/
activiteiten

KERKKLOKKEN VAN BOUTERSEM…
Door Jef Teugels & Werner Wouters

Het kerkgebouw is het centrum van onze 
dorpsgemeenschap.  Het feit dat vele kerken nu een 
andere functie krijgen verandert daar niets aan.
Kerkgebouwen en klokken vertellen evenwel een 
interessante geschiedenis.  Ook klokken behoren tot 
het auditief erfgoed dat getuigt van een uitstekende 
technische en artistieke vakkennis.  Ze hebben een 
boeiend verleden ... maar ook een betekenisvolle 
toekomst.

De Heemkundige Kring Velpeleven Boutersem 
organiseert, in samenwerking met de Bib Boutersem 
en de projectgroep Hannah Acteum een voordracht 
over de ‘Kerkklokken van Boutersem’.  Het 
hoofdaccent ligt op de kerkklokken van Groot-
Boutersem en allerlei wetenswaardigheden 
betreffende dat klinkende erfgoed, het hoe en het 
waarom van de inventarisatie ervan, … en zoveel meer.

Mede de aanleiding tot deze voordracht is de uitgifte 
door Velpeleven van het boek ”Kerken en klokken van 
Boutersem” waarvan de heren Jef Teugels en Adrien 
Vernimmen medeauteurs zijn.  
Het boek zal beschikbaar zijn bij de voordracht. 

Jef Teugels
Heeft een ruime ervaring  op het gebied van 
inventarisatie van luidklokken in Oost-Brabant en van 
klokken in Westkaap (in Zuid-Afrika).  Een verkenning 
en inspirerende getuigenis in woord en beeld.

Werner Wouters
Licentiaat in de Archeologie en in de Oosterse filologie 
en gewezen medewerker aan de KUL.  Sinds 1990 
werkt hij als archeoloog bij de Vlaamse Overheid, 
o.a. in Mechelen als verantwoordelijke voor de 
opgravingen op de Grote Markt en de Veemarkt.
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Za 23 okt 14-17u

Inkom: gratis

Za 23 okt 17u-19u

Inkom: gratis

KERKSCHATTEN VAN ROOSBEEK
Resultaat van het doorlopen waarderingstraject 

THE OCCAJUNALS
Traditionele cajunmuziek 

De tentoonstelling is het resultaat van het doorlopen 
waarderingstraject van de kerkschatten van Roosbeek. 
In het voorjaar van 2021 werden alle voorwerpen uit de 
Sint-Annakerk netjes uitgestald. Bijna 200 bezoekers 
brachten hun stem uit door een aantal objecten uit de 
collectie te selecteren. Ook enkele deskundigen bogen 
zich onder leiding van PARCUM over de verzameling. 
Wat was hiervan het resultaat? Op de slotdag 
van de pop-up stellen we de bevindingen van dit 
waarderingstraject aan u voor. Het vormt de basis voor 
het toekomstplan van alle voorwerpen uit de kerk van 
Roosbeek. Zo bepalen we samen de waarde van het 
cultureel erfgoed met als doel te behouden wat ons 
nauw aan het hart ligt.

‘The Occajunals’ brengen de traditionele cajunmuziek 
die ontstaan is in het Frans sprekende deel van 
Louisiana, in de Verenigde Staten. De zeven 
muzikanten van deze groep, met roots in Roosbeek-
Boutersem, hebben een voorgeschiedenis in o.m. 
klassiek, folk, countryrock en cajun. Typerend voor 
‘cajun’ is de aanstekelijke ritmiek tussen accordeon en 
viool, aangespoord door zang en ondersteund door 
gitaar, bas en percussie. De doorleefde nummers zijn 
bij momenten opzwepend, dan weer meeslepend: een 
mooie afsluiter van het pop-up project.
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° tentoonstelling“MMEETT  ZZEEVVEENN  AAAANN  TTAAFFEELL“ 
 zaterdag 25 september t/m zondag 3 oktober 

° concert “ PER CANTO E VIOLINO “   
 ensemble Kapellmeister     
 i.s.m. TTOOKK    ((TTiieennssee  OOrrggeell  KKrriinngg))  
  vrijdag 8 oktober   20 uur 

° “ KIJKEN NAAR STERREN “ 
 i.s.m. VVVVSS  CCaappeellllaa  HHooeeggaaaarrddeenn 
 zaterdag  9 oktober  vanaf 20uur 

°  - workshop musical - 
 door   mmuussiiccaallccoommppaaggnniiee  mmyytthhee 
 zondag  10 oktober  9-17uur 
     voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 

° lezing  “BBEEEETTHHOOVVEENN”   
 door JJaann  CCaaeeyyeerrss          
 i.s.m. bbiibblliiootthheeeekk  bboouutteerrsseemm  
  woensdag 13 oktober  20 uur  

°    --  workshop  musical  -    
  door  mmuussiiccaallccoommppaaggnniiee  mmyytthhee  
 zondag  17 oktober  9-17 uur 
     voor 4de, 5de en 6de leerjaar 

° lezing “KERKKLOKKEN“  
 door JJeeff  TTeeuuggeellss  eenn  WWeerrnneerr  WWoouutteerrss       
 i.s.m. vveellppeelleevveenn  eenn  bbiibblliiootthheeeekk  bboouutteerrsseemm 
 woensdag  20 oktober   20 uur 

° slotdag  “ pop-up ”   met  

 TTEENNTTOOOONNSSTTEELLLLIINNGG RESULTAAT WAARDERINGSTRAJECT KERKSCHATTEN 

 CCOONNCCEERRTT  ““TThhee  OOccccaajjuunnaallss  ““    17 uur  
  AAFFSSLLUUIITTEENNDD  MMOOMMEENNTT  éénn  PPLLAANNNNEENN  VVOOOORR  DDEE  TTOOEEKKOOMMSSTT  
  SSLLOOTTDDRRIINNKK  

  Zaterdag  23 oktober  14-21 uur  
  

2244  sseepptteemmbbeerr  --  2244  ookkttoobbeerr  22002211    
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