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n.v.t.  29/9/2021 Dienst erfgoed 

    
contactpersoon telefoonnummer faxnummer e-mail 
Jef Anthonissen 03 660 28 30  jef.anthonissen@brecht.be 

 

Verslag erfgoedraad/beheersorgaan Kempuseum  

08/09/2021 - 19u30 – Max Wildierszaal (GC Brecht, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht) 

 

Verslag onder voorbehoud door goedkeuring bij volgende vergadering.  

 

Aanwezigheden: Jef Anthonissen, Frans Van Looveren, Geert Debeerst, Johan Van den 

Breen, Bert Verbeke, Ivo Bylemans, Roger Bevers, Els de Groof, Jef Verschueren 

Afwezig met kennisgeving: Patrick Van Assche, Aloïs Brosens, Britt Denis, Ivan Flebus, 

Daan de Veuster, Ludo Theunissen, Jan Koyen, Martin Cantryn 

Afwezig zonder kennisgeving:, Adriaan Bevers, Gert Cornelis, Britt Denis, Wally Schoofs, 

Willem Verheyen, Luc Torfs 

 

1. Welkom/Corona 

De vergadering start met een rondje rond de tafel. Omdat zowel de leden van het voormalige 

beheersorgaan van het Kempuseum als de erfgoedraad bij elkaar worden gebracht, zijn er enkele 

onbekende en/of nieuwe gezichten.  

2. Goedkeuring vorig verslag  

Zowel het verslag van de laatste erfgoedraad als van het beheersorgaan van het Kempuseum werden 

goedgekeurd zonder opmerkingen.  

3. Statuten erfgoedraad & werkgroep Kempuseum  

De nieuwe statuten voor de erfgoedraad & werkgroep Kempuseum werden bij de agenda van de 

vergadering doorgestuurd. Via e-mail werden enkele grammaticale opmerkingen doorgegeven, welke 

werden aangepast.  

Verder: de vergadering van 08/09/2021 geeft gunstig advies voor de voorliggende statuten.  

Frans Van Looveren licht kort de toekomstige werking van de adviesraad toe.  

- Belang van informeren.  

 

 



 

 

 

- Consultatie van de erfgoedraad over algemene vragen.  
- Vragen van adviezen in context van gemeentelijke projecten.  
- Ondersteuning van activiteiten.  
- Netwerkmoment en het delen van expertise.  

 
Er werd kort ingegaan op de vraag naar uitnodiging van toekomstige leden. Omdat de huidige bezetting 
gestoeld is op de leden van de erfgoedraad en beheersorgaan van het Kempuseum, wordt er een open 
oproep gelanceerd. Mensen kunnen eveneens zelf contact opnemen met erfgoed@brecht.be. Enkele 
doelgroepen zullen concreet worden aangeschreven.  

- particuliere verzamelaars 
- Brechtse NSB-afdelingen 
- Vrienden van de Processie 
- Hoeders Erfgoed Sint-Leonardus 
- mensen actief in de sector (architecten, restaurateurs, …)  
- Gilden  
- Kerkfabrieken 
- Hans Van Hulle (archivaris van de gemeente) 
- Geschied- en Oudheidkundige kring van Brecht 
- Heemkring het Goor  
- vrijwilligers Kempuseum  
- e.a.  

 
4. Erfgoed Voorkempen  

Brecht neemt deel aan de intergemeentelijke samenwerking “Erfgoed Voorkempen”. De werking van 
Erfgoed Voorkempen is tweeledig en bestaat uit een IOED (Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst) en een Erfgoedcel. In juni werden de werknemers van Erfgoed Voorkempen hartelijk 
ontvangen in de Sint-Leonarduskerk voor een eerste officiële kennismaking.  
 
Om hun werking toe te lichten worden ze uitgenodigd op de erfgoedraad van 18 januari 2022.  

5. Archeologie (archeologiedagen 8/9/10 oktober 2021) 

In samenwerking met Erfgoed Voorkempen worden de archeologiedagen georganiseerd in het 

weekend van 7 – 8 – 9 oktober 2021. Er zal een workshop voor scholen worden uitgewerkt waarbij ze 

kunnen kennismaken met eetgewoonten door de eeuwen heen. In het weekend zal het openstaan 

voor gezinnen.   

6. Bouwkundig erfgoed  

 
- De dienst erfgoed is gestart met een screening van het bouwkundig erfgoed in de gemeente. 

Voorlopig heeft dit ca. 600 panden opgeleverd. De screening geeft inzicht in het 
erfgoedprofiel van de drie deelgemeenten. Het zijn voornamelijk hoeves, arbeiders- en 
burgerwoningen in traditionele lokale baksteenarchitectuur (eerste helft 20ste eeuw) en 
enkele burgerwoningen met modernistische insteek.  
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- De doorstart van de restauratiewerken aan Sint-Theobalduskapel gebeurt in de vorm van een 
vooronderzoek met ingreep in de bodem. De aanvraag voor de werken start najaar. 

- De pastorie in Overbroek staat momenteel leeg. Er zal een interne werkgroep opgericht 
worden met de verschillende gemeentelijke diensten.  

 

7. Funerair erfgoed 

Naar aanleiding van de afloop van verschillende concessies werd door de dienst burgerzaken gevraagd 
of er waardevolle graven op de kerkhoven bevinden. Het is de bedoeling om de waardevolle graven te 
inventariseren en te beschrijven. Een eerste aanzet voor deze lijst werd reeds opgesteld.  
 

8. Kempuseum 

De evaluatie van de opening gebeurt bij de volgende vergadering. Hiervoor zullen tegen dan alle 
benodigde cijfers en aantallen worden verzameld.  
 

9. Boer&buiten 

Boer&buiten is een samenwerking tussen cultuur – erfgoed en toerisme. Er werd in 2021 geen biënnale 
georganiseerd en ook gebeurde de opening van het Kempuseum in 2020 zonder festiviteiten. Daarom 
wordt in het weekend van 19/9 het museum ingevuld met een fotowedstrijd en –tentoonstelling met 
de hulp van Fotokring Eigen Schoon. Maar ook een Pop-up staminee in samenwerking met Ferm en 
brouwerij het Schietveld zullen worden ingericht in de museumtuin. Aan de Mudaeusstraat 
organiseert de Landelijke Gilden een demo touwslagen, fanfare Vlijt & Eendracht zorgt voor muziek en 
er is ook straattheater.  
 
 

10. Varia 

 

- 400ste overlijdensdatum van Lessius op 15 januari 1623.  
- Er wordt bekeken op welke manier we nog iets kunnen organiseren rond het overlijden van 

Max Wildiers in Sint-Job-in-‘t-Goor. Jef vraagt na of er nog een artikel kan verschijnen in de 
Brechts Nieuws. Bert bekijkt welke teksten hij hiervoor kan samenstellen.  

 
 
 
 

 

 


