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Vergadering Werkgroep Erfgoed

Activiteiten 2015
- De brochure ‘Beleef Brecht!’ lijst de toeristische activiteiten samen met erfgoed op. De brochures werden
verdeeld en ook verstuurd naar de leden van de werkgroep erfgoed.
o

Erfgoeddag en toeristisch seizoen
 Deze vallen sinds twee jaar samen. Misschien moeten we toch op zoek gaan naar een
andere invulling dan vorige jaren?
Het concept –marktje- slaat niet echt meer aan. Er komt een zeer beperkt publiek op af,
maar het vernieuwende is er af. Misschien kunnen we het samen laten vallen met een
activiteit, een eerste activiteit van het seizoen?

o

Opening Slinger van Foucault
 De openingsavond was een succes en er was een grote opkomst. De scholen van SintLenaarts zijn al op bezoek geweest. Ook privé personen hebben al afspraken gemaakt.
 Op de dienst vrije tijd komen wel aanvragen binnen voor info ed.. Zij krijgen de gegevens van
Roger Bevers om een afspraak te maken en er wordt gecommuniceerd dat de kerk
deelneemt aan Open Kerken in juli en augustus, dus dat er dan een bezoek zonder afspraak
mogelijk is.

o

Herdenking WO II
 De herdenking van het einde van WO II op het Lochtenbergplein in Sint-Job-in-‘t-Goor was
een succes! De opkomst was groot en verliep vlot. Er was een Canadese delegatie militairen
aanwezig en de zoon van Harry Williams. Ook de brochure, medewerking van de Chiro en
chocolaatjes vielen erg in de smaak.
 Verbetering: ondersteuning voor de opstelling – helpende handen van de technische dienst
zijn nodig om alles klaar te zetten. Met het beperkt aan vrijwilligers is het niet meer haalbaar.
 Wally voegt er aan toe dat het weer niet mee zat wat maakte dat de tentoonstelling geen
meerwaarde had en niet tot zijn recht kwam. Er waren genoeg andere blikvangers.

o

Pelgrimstocht
 De pelgrimstocht ging normaal doorgaan op vrijdag 5 juni maar werd wegens te weinig
inschrijven afgelast een week voordien. (kosteloze annulatie van de bus). De week ervoor
werden er echter nog een (groot) aantal inschrijvingen ontvangen zodat we de tocht gaan
hernemen.
 De activiteit werd in samenspraak met de medewerkers verzet naar 29/8 – inschrijven op tijd
communiceren en tijdig afsluiten (ook dit goed communiceren)

o

Wonen in erfgoed: Kasteel De Eester
 Deze activiteit was de eerste in de reeks ‘erfgoed anders bekeken’. De inschrijvingen
verliepen vlot en er waren 42 personen aanwezig.

-

Voor andere –komende- activiteiten : zie Brochure ‘Beleef Brecht!’. De eerstvolgende activiteit is ‘Tot de top
van de Sint-Leonarduskerk’ op zondag 5 juli om 10.00 uur. De verzekering hiervoor werd in orde gebracht
door de gemeente.

-

Open Monumentendag 13/9
o In tegenstelling tot andere jaren zal er dit jaar maar op één activiteit gefocust worden en op één
plaats.
o Kunstkring r’Auw! zal een tentoonstelling houden in de Sint-Theobalduskapel. De opening van de
tentoonstelling zal plaatsvinden op vrijdag 11 september. Op zondag 13 september zal er in en rond
de Theobalduskapel een verschillend aanbod ter beschikking gesteld worden voor de verschillende
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld een kinderzoektocht van Kik en Eek.

Open Kerken
Zowel de Sint-Michielskerk en de Sint-Leonarduskerk nemen deel aan de Open Kerken. Het concept bestaat er uit dat
de kerk haar deuren openstelt in het toeristisch seizoen. Het doel is om acht opeenvolgende weken drie dage per
week vier uur open te zijn.
-

De Sint-Michielskerk is open in juni en juli op dinsdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De opstart
van het project was moeizaam verteld Ivo Bylemans, maar nu loopt het goed. Per dag worden er gemiddeld
tussen de 10 en de 15 bezoekers ontvangen. Er zitten buitenlandse bezoekers tussen die eens een kijkje
willen nemen, maar ook bezoekers uit de regio die speciaal naar hier komen.

-

De Sint-Leonarduskerk is open van 6 juli tot 30 augustus 2015 op donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Roger Bevers verteld dat er ongeveer 20 toezichters
gemobiliseerd werden voor de openingsdagen. Op Open Kerkdag zelf waren er 71 aanwezigen in de kerk.

De Sint-Theobalduskapel staat eindelijk voor de start van een restauratiedossier. Er werd een overleg gehouden
tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek. De kerkfabriek geeft in dit dossier een machtiging aan het
gemeentebestuur om het dossier te leiden. Kim Decombes vermeldt dat er eerst qua subsidiekanalen nog even voor
de zekerheid afgetoetst wordt met de onroerend erfgoed.

Kempisch Museum
De collectieworkshops zijn gestart en de collectiekeuze is begonnen. Er zijn verschillende werkgroepen opgestart rond
de verschillende collecties. Per collectie wordt bekeken wat en hoe de keuzen worden gemaakt.
Daarnaast is er een beheersorgaan samengesteld die de werking van het museum in goede banen zal leiden. De
installatievergadering van het beheersorgaan was gepland op woensdag 24 juni 2015 om 19.00 uur.

Straatnaamgeving
De dienst grondgebiedzaken heeft een naamvoorstel gevraagd voor een straatje dat gelegd zou worden achter het
perceel van het Damhof.
Gust Van Minnebruggen legt het voorstel ‘smoutstraat’ op tafel. De Smoutmolen stond aan de Kerkhovenakkerlaan A.
Voor de Biesterstraat verkaveld werd was dit een domein van Van Olmen. Achteraan liep van de Lessiusstraat tot de
Kekrhovenakkerlaan A een straatje met de benaming ‘Smoutstraatje’. Bij de verkaveling van de Briesterstraat is het
straatje verdwenen.

Varia
/

