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Vergadering Werkgroep Erfgoed 
 
 

- Open Monumentendag 2013 
 
Open Monumentendag ging door op zondag 8 september 2013. Er was dit jaar geen thema, omdat OMD 25 jaar 
bestaat, was het nu ‘The best of…’. In samenwerking met Pidpa werd in Sint-Job-in-‘t-Goor de watertoren 
opengesteld. De waterspelletjes voor de kinderen, informatiepanelen, foto’s, drinkwater uit de toren zelf, ed was een 
groot succes. Meer dan 700 personen kwamen daar een bezoek brengen.  
Omdat deze tentoonstelling zo een succes was, zal deze opnieuw opgesteld worden in het dienstencentrum De 
Lindenboom van 8 tot 20 oktober. Ook de scholen zullen hiervan op de hoogte gebracht worden. 
 
Het Kempisch Museum nam deel met een tentoonstelling over kapelletjes en heiligen (incl kapelletjesroute). De 
tentoonstelling was vóór OMD al drie zaterdagnamiddagen (14u-17u) open en lokte toen een kleine 100 mensen. Op 
OMD kwamen er nog eens een kleine 200 mensen op bezoek. 
 
In totaal waren er op OMD meer dan 900 bezoekers geweest. 
 
 

- Erfgoeddag 2014 
 
Erfgoeddag 2014 gaat door op zondag 27 april van 10 tot 18 uur. Het thema is ‘grenzeloos’. Kim stelt voor om dit niet 
in thema van WO I te doen omdat het aanbod van WO I volgend jaar al rijkelijk zal zijn. Misschien is een 
gediversifieerd aanbod wenselijk hier … 
Misschien is een project rond de streekproducten hier een mogelijkheid? Kim bekijkt de mogelijkheden is met de 
honing van Sint-Job. Adriaan Bevers vraagt als dit doorgaat contact op te nemen met Jos Vermeiren van de 
Hoogstraatsebaan. Hij is/was imker bij de Sint-Ambrosiusgilde. Kris Kenis stelt ook nog voor om het leaderproject ivm 
imkers na te kijken.  
 
Aloïs stelt ook nog een mogelijkheid voor : ‘Douanehuizen’. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- Straatnamen en naamgeving waterlopen 
 
Larkendreef 
De werkgroep erfgoed heeft er geen bezwaar tegen om een gedeelte van de Larkendreef de naam ‘Hertenbos’ te 
geven, zoals de inwoners hebben voorgesteld. 
 
Waterlopen 
De gemeentesecretaris heeft gevraagd aan de werkgroep erfgoed om een zevental oude waterlopen die nog geen 
naam hebben een naam te geven.  
 
De voorstellen van de werkgroep erfgoed zijn : 
 

- Waterloop zonder naam (3
de

 cat, A.3.16.21, VHAG 4090, ‘K’) 
o Voorstel : Heidebeek 

 
- Waterloop zonder naam (niet geklasseerd, VHAG 8562, ‘CD’) 

o Voorstel : Langvenbeek 
 

- OA 2 (BRE_02, zonder naam) / OA 49 (BRE_X_49, Boschendriesenloop) / waterloop zonder naam (niet 
geklasseerd, VHAG 9729, ‘UU’) 

o Voorstel : Kleine Wehagenbeek 
 

- Wehagenbeek (3
de

 cat, A.4.03.2, VHAG 34818, ‘VV’) 
o Voorstel : Tarweakkerloop 

 
- Waterloop zonder naam (3

de
 cat, A.4.03.31, VHAG 9640, ‘EF’) 

o Voorstel : Dorpsloop 
 

- Waterloop zonder naam (3
de

 cat, A.4.03.14, VHAG 9900, ‘ST’) 
o Voorstel : Welvarenbeek 

 
- Waterloop zonder naam (A.4.01.22, VHAG 9571, ‘UV’) 

o Voorstel : Geuzenbeek 
 
 
 
 
 


