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Vergadering Werkgroep Erfgoed 
 
I/ Onroerende erfgoedgemeente 
 
In het kader van de gemeentelijke aanvraag om onroerende erfgoed gemeente te worden moet er een adviesraad 
opgericht worden. Het voorstel is om de werkgroep om te vormen tot een adviesraad.  
De leden van de werkgroep zijn akkoord met het voorstel. Kim bekijkt hoe deze omvorming verder dient te gebeuren.  
 
 
I/ STAVAZA projecten 
 
1/ De Vaart verjaart 
Dit project is helemaal afgerond. De activiteiten die in de gemeente werden georganiseerd waren een succes. Het 
weekend lokte ongeveer 600 personen.  
Adriaan Bevers heeft zijn inbreng gedaan bij de erfgoedcel van Turnhout, maar heeft hier geen respons meer op 
gekregen. Kim tracht nog een aantal expoboekjes te bemachtigen en ze op te sturen naar de leden van de werkgroep 
erfgoed.  
 
2/ Het Kempisch Museum 
De modernisering van het Kempisch Museum is volop aan de gang.  
De inventarisatie is afgerond op de ambachtengallerij na. De voorwerpen werden ingepakt. Er is een depot voorzien in 
de gebouwen van de technische dienst in Sint-Job. Architect wordt aangesteld. Werkgroepen werken alles verder uit.  
De steenbakkerijcollectie krijgt ook een plaats in de nieuwe opstelling. Adriaan Bevers bevestigt nogmaals dat hij hier 
niet aan mee wil werken.  
 
3/ Sint-Theobalduskapel 
De Sint-Theobalduskapel staat eindelijk voor de start van een restauratiedossier. Er werd een ontwerper aangeduid 
voor het beheersplan op te maken. Dit plan is nodig om subsidie te verkrijgen. De dossier zou in de loop van maart af 
zijn. Eenmaal het beheersplan af is, wordt het ook op deze werkgroep voorgelegd.  
 
4/ Kik en Eek product 
Dit jaar werd de samenwerking met de toeristische dienst meer aangehaald. De productontwikkeling van Kik en Eek 
(toerisme en erfgoed voor kinderen) werd meer in de verf gezet met een boek en doe zak. Er werden een 90-tal 
exemplaren verkocht. Het nodigt uit om zo het erfgoed al spelenderwijs te ontdekken.  
 



 

5/ Open Kerkdagen 
In het kader van de open Kerkendagen was de Sint-Michielskerk en Sint-Leonarduskerk op vaste dagen en tijdstippen 
open deze zomer. De opkomst was lager dan vorig jaar (met de lsinger van foucault Sint-Lenaarts). Misschien moet er 
eens gedacht worden aan een extra invulling om het publiek op de been te krijgen. Misschien deelname in 2017 
overslaan, stelt Roger voor. 
 
6/ Sprookjes 
Sprookjes vormen een heel toegankelijk en alom gekend erfgoed. Daarom organiseert de dienst erfgoed samen met 
toerisme al de derde editie de sprookjeswandeling. Waarom bestaan sprookjes? Waarom werden ze gebruikt 
(volksverhalen-fenomeen)? Hoe komen ze tot ons? Dit en nog veel meer vragen worden voor de kinderen beantwoord 
tijdens deze wandeling. Een zeer laagdrempelige doe activiteit voor families in teken van erfgoed.  
 
7/ Geschiedschrijving 
Voorbereidingen zijn bezig met nalezen door experts. Ook een copywriter werd aangesteld en een lay outer. De 
onderzoekshoofdstukken werden afgewerkt tot en met WO I. Dus het interbellum, WO II en de naoorlogse periode 
komen nog aan bod. De uitgave van het boek wordt voorzien begin 2018.  
 
8/ Orgel Sint-Leonarduskerk 
Het orgel van de Sint-Leonarduskerk wordt hersteld. Hiervoor is binnen de kerkfabriek een werkgroep opgericht die 
zich hiervoor wil inzetten. Voor dit project zullen sponsors gezocht worden.  
 
 
II/ Varia 
 

- Vraag van een inwoner: vanwaar komt de naam ‘Nief Geel’? 
o De pastoor van Sint-Lenaarts was afkomstig uit Geel. Een deel van zijn parochie is hem gevolgd. De 

inwoners van Geel vestigden zich in Sint-Lenaarts (‘Nief Geel’). Zij werkten ook in de steenfabrieken.  
- Sas 4: Wally stelt vast dat Sas 4 is afgebroken en dat door het wegvallen van dit gebouw opnieuw een bunker 

komt vrij te liggen. Dit is een Duitse bunker uit WO I. Wat zijn de plannen met deze bunker? Kim vraagt het 
na.  

- Gust Van Minnebruggen vraagt waar de herdenkplaat van De Merel (De Beuckelaer) naar toe is. Het 
standbeeld is een hele tijd geleden omver gereden, maar er zou nog een bronzen plaat van bestaan. Waar is 
deze gebleven en kan deze teruggeplaatst worden? 

- Adriaan Bevers vraagt om de foute straatnamen recht te zetten. Bv Steenhoven zonder de –h-.  
- Daarnaast werden er wat vragen voor de groendienst opgesteld. Kunnen de seqouia’s aan de kleine 

kasteeltjes vervangen worden door inlandse bomen? Kan de dakgoot van het Heikens kappeltje uitgekuist 
worden?  


