
KLOOSTER- EN SCHOLENCOMPLEX ZUSTERS  
URSULINEN IN TILDONK 

Bezoek ook het voormalige klooster- en scholencom-
plex van de zusters ursulinen in Tildonk, destijds één 
van de grootste meisjeskostscholen in België. Niet 
alleen de schoolgebouwen zijn opmerkelijk intact ge-
bleven, maar ook het klooster, de boerderij en de om-
muurde nuts- en siertuin getuigen van een rijke bouw-
geschiedenis. Tijdens Open Monumentendag krijg je 
de unieke gelegenheid om deze site te ontdekken. Op 
het programma staat een familiezoektocht (met hulp 
van de monumentenwachters) rondleidingen, een 
klimmuur, activiteiten in de kloostertuin … 

www.vlaamsbrabant.be/openmonumentendag 

PARK VAN WESPELAAR

Eén keer per jaar wordt dit park opengesteld voor het 
grote publiek. De geschiedenis ervan gaat terug tot 
de achttiende eeuw, toen het domein eigendom was 
van de Leuvense brouwersfamilie Artois. Dit liet de 
indrukwekkende tuin aanleggen en opsmukken met 
monumenten. Tijdens de wandeling door het park kan 
je kennismaken met een obelisk, een piramide, de tem-
pel van Flora en wondermooie natuurpracht. De gids-
beurten worden geleid door mensen van de Haachtse 
Geschied- en Oudheidkundige kring HAGOK en starten 
om 13.30, 14.10, 14.50, 15.30, 16.10 en 16.50 uur

Het vollledige programma van Open Monumentendag:
WWW.OPENMONUMENTENDAG.BE
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Na jaren voorbereiden, ontwerpen en 
dromen wordt het buurtpark ‘Heerlyck-
heid van Roost’ werkelijkheid. De grond-
vesten, een speeltoren en boomgaard, 
brengen de geschiedenis van deze plek 
weer tot leven. We openen het buurt-
park met een middeleeuws volksfeest.

De troubadours, de handelaars, de 
waarzegster, de bedelaar, de goochelaar. 
Ze voeren je mee naar de 15de eeuw. 

In de Schildknapenschool leren kinderen 
alle vaardigheden die nodig zijn om als 
een heuse middeleeuwer door het leven 
te gaan: zwaardvechten, munten slaan, 
kruisboogschieten, armbandjes maken 
uit maliën, enz. Je kan proeven van mid-
deleeuwse honingwijn en ook de hon-
ger kan op 15de eeuwse wijze gestild 
worden. De dag wordt afgesloten met 
een vuurspektakel.

VOOR KINDEREN 

Sla je eigen munt of schiet met een 
kruisboog en wordt bekroond als  
ridder of jonkvrouw 

WAT IS ER TE ZIEN?

 » Buurtpark ‘Heerlyckheid van 
Roost’: middeleeuwse site 

 » Natuurgebied Antitankgracht: on-
derdeel van KW-linie tijdens WOII

 » Bunker Antitankgracht:  
opengesteld voor publiek 

PRAKTISCH

ADRES: 

op kruising van Keerbergsesteenweg 
en Wilde Heide in Haacht 

PARKING: 

Lombaardenlaan & Hansbrugweg
Met de fiets parkeer je vlak bij de site.

PROGRAMMA: 

14u00
openingsact: huwelijk met bruidsstoet 

14u30
zwaardvechtdemonstratie ridders 

15u15
verhalen 

16u00
zwaardvechtdemonstratie ridders 

16u45
verhalen 

17u45
de kinderen nemen het op tegen de 
ridders! 

18u00
vuurshow 

Doorlopend: begeleide wandelingen aan de 
bunker, schildknapenschool en animatie

Er zijn begeleide wandelingen die vertrekken aan de stand van Natuurpunt. 
Om 14u30, 15u30, 16u30, 17u30: het verhaal van de bunker 
Om 14u45, 15u45, 16u45: het verhaal van de site ‘Heerlyckheid van Roost’ met  
aansluitend een wandeling in het natuurgebied Antitankgracht 


