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Vergadering Werkgroep Erfgoed
- Goedkeuring verslag vorige vergadering en standpunten college
- Erfgoeddag 2013
Dit jaar ging de erfgoeddag door op zondag 21 april met als thema is ‘Stop de tijd!’. Er zijn ongeveer 205 bezoekers
geweest op de twee locaties samen.
De twee projecten/ activiteiten waren :
1. Deelname van het Kempisch Museum
Activiteit rond oude cinemazalen in de gemeente, oude films van plaatselijke gebeurtenissen.
2. Deelname van de werkgroep erfgoed / dienst vrije tijd
Dit jaar werd dezelfde activiteit georganiseerd 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. De afbeeldingen waren dit jaar wel groter en beter zichtbaar. Daarenboven kon men de brochures tijdens de
erfgoeddag afhalen zowel in Brecht als in Sint-Job (heemkring).
- Open Monumentendag 2013
Open Monumentendag zal doorgaan op zondag 8 september 2013. Er is dit jaar geen thema omdat OMD 25 jaar
bestaat. Kim heeft contact opgenomen met Pidpa om de watertoren van Sint-Job-in-‘t-Goor open te stellen. Pidpa wil
graag meewerken aan dit project : de benedenverdieping zal opengesteld worden (boven niet wegens veiligheids- en
hygiënische regels) en er zal een informatiestand over de werking enz van de toren opgesteld worden. Kim spreekt
verder af met Pidpa.
Het Kempisch Museum neemt deel met een tentoonstelling over kapelletjes en heiligen (incl kapelletjesroute).

- Stand van zaken
1/ Sint-Theobalduskapel
De regels rond de subsidies voor de onderhoudspremie voor ZEN (Zonder Economisch Nut) monumenten zijn
strenger geworden. De kapel komt voor deze subsidie niet meer in aanmerking omdat ze te groot is. Een andere
mogelijkheid om subsidie te bekomen is een restauratiepremie aanvragen. Dit is echter een ander dossier. De
aanvraag moet in een keer gebeuren en de uitvoering dient binnen de vijf jaar te gebeuren en mag dus gefaseerd. Kim
kijkt na welke voorwaarden er nog zijn (architect, …)
2/ 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. De
restaurateur komt het retabel deze week ophalen.
3/ Heilig Hartbeeld
Het Heilig Hartbeeld werd vóór de afbraak van het gebouw gedemonteerd en gestockeerd bij Altri Tempi in
Brasschaat. Het wordt teruggeplaatst als de bouwwerken voltooid zijn. De conservatie zal dan tegen de gevel
gebeuren. Dit zal gebeuren in het voorjaar van 2014.
4/ Behandeling Houtworm Sint-Leonarduskerk
De Sint-Leonarduskerk zal in zijn geheel behandeld worden tegen houtworm. De prijs hiervan (offerte) lag echter
hoger dan verwacht. Intern wordt bekeken of er een budgetverschuiving kan plaatsvinden en/of de werken in twee
delen kunnen uitgevoerd worden.
- Erfgoedwandeling 2013
De heemkring het Goor bereidde dit jaar een erfgoedwandeling voor in het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor. Deze
wandeling ging door op 24 maart. Ondanks het slechte weer (sneeuw!) waren er toch 25 deelnemers. Ze waren zeer
enthousiast. De heemkring had ook een mooie tentoonstelling in hun lokaal en in de kerk voorbereid. Waarvoor dank!
-Straatnamen
Er werden tijdens de vorige vergadering suggesties gevraagd voor straatnamen in twee nieuwe verkavelingen. Het
college heeft hierin het volgende besluit genomen :
1/ Het gebied ten opzichte van het Lochtenbergplein
 Harry Williamslaan
 Franciscanessenlaan
2/ Het gebied langs de Hoogstraatse baan
 Felix Pacquéelaan
 Willem Elsschotlaan
 Gerard Walschaplaan
 Hugo Claus

- Projecten WO I
Er wordt een overzicht (schets) bezorgt van de evenementen die zullen doorgaan naar aanleiding van de 100 jarige
herdenking van WO I.
2013
-

Oproep om materialen te komen aanbrengen/fotograferen/scannen
Wedstrijd voor het logo
Hoe de promotie aanpakken?
Jaarproject voor de scholen 6de leerjaar : project rond monumenten, welke die, kan er over die mensen
nog iets teruggevonden worden, … prijs?!

2014
23.02
27.04
16.05
18.05
9.11
?
2015
?
2016
?
2017
?

Nationale wandeldag Sint-Lenaarts in het thema van de WO I en WO II
Opening Toeristisch seizoen in thema van WO I
Theater Begijn le Bleu ‘Ontploft!’ (GC, 20u15)
Thema uitstap In Flanders Fields (vertrek 8u00)
Bustoer (‘Slagveldtoer’)
Conservatie Heilig Hart beeld + Fly over
Project Sint-Lenaarts
Project Kempisch Museum
Tentoonstelling Heemkring Het Goor
Conservatie stenen oud gemeentehuis
Bunkers °1917 + slagveld nabootsen

2018
00.11

-

Bloemlegging
Tentoonstelling
Kleine publicatie
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.
Kim heeft hier rond informatie gevraagd bij verschillende instanties. Het zou wel degelijk om grenspalen gaan die bij de
onafhankelijkheid van Sint-Lenaarts gebruikt werden. Archiefonderzoek zou dit nog kunnen bevestigen.
2/ Schans op het domein Luyckx
Kim vraagt of er iemand meer informatie heeft over de schans die op het domein Luyckx ligt. Dit is niet het geval. Kim
zal verder informeren bij Luyckx zelf.

3/ Kempisch Museum
Kim licht toe dat bij de verbouwing van het Kempisch Museum de ambachtengalerij eventueel zal ingericht worden
door de vzw de Kleipikker, zodat er ook een onderdeel van de steenbakkerijcollectie kan tentoongesteld worden. De
hoofdaccenten in het museum zullen waarschijnlijk liggen bij archeologie, humanisten en een gedeelte nog
volkscultuur. Het project zal in fasen gerealiseerd worden.
Gust vraagt waarom de gemeente zoveel investeert in een privémuseum.
4/ Red Star Line
Eind september zal het Red Star Line museum in Antwerpen opengaan. Kim is ook bezig te onderzoeken of er
Brechtenaren de oversteek gemaakt hebben. Er werden er al een twaalftal gevonden. De werkgroep heeft nog wel
enkele namen die ook in aanmerking kunnen komen voor dit onderzoek : fam. Jacobs, fam. Van Ginkel. Er zal ook
een oproep gebeuren in Brecht Nieuws.
5/ Sinterklaas
Zowel de bibliotheek, het dienstencentrum als Kim zoeken momenteel uit of er een project mogelijk is tussen deze
verschillende ‘groepen’ met het thema Sinterklaas voor in dit najaar (november 2013). Het zou dan de bedoeling zijn
om een rondreizende tentoonstelling op te stellen, een ‘generatiegesprek’ te doen met de scholen en de mensen van
het dienstencentrum en een zoektocht rond dit thema in de bibliotheek.
6/ Oude benamingen van huizen
Gust haalt aan dat de oude benamingen van de huizen verdwijnen. Wie weet de namen van de huizen in SintLenaarts nog? Is er geen manier om deze namen te bewaren? Kim zal deze problematiek eens bekijken met Kris
Kenis.

