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Vergadering Werkgroep Erfgoed
- Goedkeuring verslag vorige vergadering en standpunten college
De datum van de deelname van de heemkring ‘Het Goor’ aan de activiteit van het heemverbond Antwerpen werd
vastgelegd op 16 juni. Het thema is ‘volksvermaak’ en er zal een atelier van een orgelmaker bezocht kunnen worden.
Verder info volgt.
- Erfgoeddag 2013
De erfgoeddag in 2013 zal doorgaan op zondag 21 april. Het thema is ‘Stop de tijd!’
Er zullen twee projecten/ activiteiten plaatsvinden :
1. Deelname van het Kempisch Museum
Activiteit rond oude cinemazalen in de gemeente, oude films van plaatselijke gebeurtenissen.
Aloïs stelt voor om eventueel de ‘Wonderdokter’ eventueel mee op te nemen.
2. Deelname van de werkgroep erfgoed / dienst vrije tijd
Dit jaar zal dezelfde activiteit georganiseerd worden als vorig jaar. Omdat de brochure van de postkaarten ‘Zoek de vijf
verschillen’ zo mooi werd uitgewerkt vorig jaar, werd er besloten om deze brochure en fietstocht opnieuw in de kijker te
zetten. Deze past ook perfect in het thema ‘Stop de tijd!’. Daarenboven was het dit jaar tijdens de erfgoeddag zeer
slecht weer, wat de opkomst niet talrijk maakte.
Er zouden wel twee aanpassingen doorgevoerd moeten worden:
- Grotere afbeeldingen ter plaatse op het parcours
- Uitdeling van de brochure in Brecht, Sint-Job (heemkring) en Sint-Lenaarts
De verdeling in Brecht gebeurt van 10u-13u op de dienst vrije tijd; de verdeling in Sint-Job-in-‘t-Goor gebeurt
door de heemkring het Goor in het voormalige gemeentehuis van Sint-Job-in-‘t-Goor en de verdeling in SintLenaarts kan eventueel in de Klok gebeuren (Kim zal hierachter informeren)

- Stand van zaken
1/ Om nooit te vergeten
Dit project was een succes. Er waren vele genodigden op de inhuldiging en de bus voor de bustoer was maximaal
bezet. Ook de verkoop van de boekjes en de routekaart vlot goed.
2/ Sint-Theobalduskapel
Het lastenboek voor de eerste fase werd opgesteld door architect Jef Faes. De eerste fase omvat de werken aan het
dak. Jef Faes zal hiervoor offertes aanvragen en dan kan het subsidiedossier opgemaakt worden.
3/ Retabel Sint-Michielskerk
Een van de twee retabels van het altaar van de Sint-Michielskerk vertoont opnieuw een barst. De kerkfabriek heeft de
verwarming aangepast (temperatuurschommelingen beperkt). Het retabel zal dan ook opnieuw hersteld worden.
- Erfgoedwandeling 2013
De heemkring het Goor zal het inhoudelijke gedeelte van de wandeling op zich nemen. De wandeling zal doorgaan op
24 maart in het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor. De wandeling begint op de parking van Kristus Koning om 10 uur. De
duur van de wandeling zal ongeveer 2 uur zijn.
- Open Monumentendag 2013
Open Monumentendag zal doorgaan op 8 september 2013. Er is dit jaar geen thema omdat OMD 25 jaar bestaat.
Eventueel kan er die dag in samenwerking met toerisme een huifkarrentocht gedaan worden langs bepaalde
gebouwen of kan eventueel de watertoren van Sint-Job eens bezocht worden.
Kim kijkt de mogelijkheden eens na.
-Straatnamen
Er zullen twee nieuwe gebieden verkaveld worden :
1/ Het gebied ten opzichte van het Lochtenbergplein
 Aangezien de leden van de heemkring ‘Het Goor’ niet aanwezig zijn, zal dit later opnieuw besproken
worden.
 Ook Wally Schoofs zal hiervoor aangesproken worden.
2/ Het gebied langs de Hoogstraatse baan
 D’hoof (deze naam kreeg dit gebied in de volksmond)
 Eventueel verder gaan met de schrijversnamen?

-

Varia

1/ Gevonden grenspalen in Sint-Lenaarts (Heihoefke)
Bij het uitkuisen van de grachten werden twee oude grenspalen (?) met de inkerving SL teruggevonden. Ze staat nu in
het magazijn van de technische dienst.
Niemand heeft weet van deze palen. Kim tracht hierrond verdere informatie te vinden.
2/ Deelname wandeldag 2014
De Sint-Michielstappers organiseren de nationale wandeldag op 23/02/2014 in Sint-Lenaarts. Bruno Joossens vroeg
of de werkgroep erfgoed in het kader van de steenbakkerij hierin wilde helpen om de omkadering mee op poten te
zetten. Eventueel met een tentoonstelling langs het parcours. Adriaan Bevers heeft contact gehad met Bruno
Joossens. Eventueel kan er een dvd of film afgespeeld worden.
3/ Kleipikkersmuseum
Adriaan Bevers vraagt hoe het nu verder gaat met de verwezenlijking van het kleipikkersmuseum. Kris Kenis licht toe
dat een museum er naar alle waarschijnlijkheid niet zal komen. Een eventuele piste die bewandeld kan worden is om
een aantal voorwerpen van de collectie onder te brengen in de ambachtengallerij van het Kempisch Museum (bij de
omvorming van het museum).
Adriaan Bevers vindt het zeer spijtig dat er met de collectie (die het bestuur van J. Janssens heeft aangekocht) nog
niets gebeurd is. Hij licht ook toe dat er eens bekeken moet worden wat er met de vzw moet gebeuren.
4/ Kerkhof Sint-Lenaarts
Adriaan vraagt ook wat er gaat gebeuren met het kerkhof van Sint-Lenaarts. Kim licht toe dat dit bekeken wordt met
Mia Evens.
Adriaan vraagt ook of er een paadje gelegd kan worden naar de graven van Wabbes ed.

