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Vergadering Werkgroep Erfgoed 
 
 
1/ De Vaart verjaart 
Alle gemeenten langs de vaart doen mee aan het project in verband met De Vaart Verjaart. Volgende activiteiten 
werden nu reeds gepland in het kader van 'De Rode Draad'. 
 
Aparte website en affiches 
Er zal een aparte website en huisstijl ontwikkeld worden. 
 
Sport en recreatie 

Wereldrecordpoging lijndansen op 26 juni 2016; Pleziervaartfestival met ontdekking van streekproducten: 12‐13‐14‐15 
augustus 2016 (Turnhout); Wielertocht: 24 april 2016 
 
Cultuur 
Boot in Brecht: 7-12 juni 
We laten een kanaalboot (een zgn. 'Kempenaar') een reis maken langs de gemeenten die aan het kanaal liggen. In 
elke gemeente houdt de boot gedurende een weekend halt. De boot doet dan dienst als 'ankerpunt', waar allerlei 
activiteiten kunnen plaatsvinden. (woensdag: rootsavond; vrijdag: comedyavond; dinsdag: zeefdrukworkshop) 
 
Erfgoed en landschap 
Tentoonstelling op de boot 
Tentoonstelling over de geschiedenis en impact (natuurkundig, economisch, mobiliteit) van de  vaart. Hieraan worden 

diverse randactiviteiten gekoppeld, zoals lezingen, gegidste wandelingen, re‐enactment schip slepen met paard, ... Op 
Open Monumentendag worden verschillende sluizen opengesteld en gedemonstreerd. 
 
De inbreng van de verschillende erfgoedcellen of gemeentelijke werkgroep erfgoed. De zoektocht naar verhalen/foto’s/ 
… 
 
Kim Decombes vraagt aan de leden van de werkgroep om eens in de archieven van de heemkring te kijken of er nog 
oude foto’s, documenten, affiches, … met betrekking tot dit onderwerp zijn. 
Bert Verbeke geeft aan dat er schilderijen zijn over de vaart en een affiche van vaartkermis. Ivo Bylemans heeft ook 
nog een deel digitale foto’s van de vaart en een kaart met de locaties van de steenfabrieken. Gust Van Minnebruggen 
heeft op vraag van Bolckmans een werk geschreven over de nieuwe politielocatie aan de vaart. Misschien kan hier 



 

ook nog informatie van gebruikt worden? Roger Bevers verteld over de geschiedenis van de Mariahulde op de vaart. 
Hij stuurt hierover foto’s en affiches door.  
 
Alle documentatie en fotomateriaal wordt in de komende week bezorgd aan Kim Decombes.  
 
 
2/ Het Kempisch Museum 
De modernisering van het Kempisch Museum is volop aan de gang.  
 
De inventarisatie is zo goed als afgerond. Enkel de ambachtengalerij dient nog te gebeuren. De selectie van de 
werkgroepen werd eveneens afgerond (m.u.v. de ambachten). Nu wordt er stilaan overgegaan tot inpakken en in 
depot brengen. Ook het afstotingsproces zal starten.  
Er is een collectieplan opgesteld dat zal aangehouden worden om nieuwe aanwinsten te doen.  
 
De technische dienst is volop bezig om werken in het museum uit te voeren, zoals de aanmaak van een technische 
ruimte en de isolatie van het dak.  
 
Een tijdelijke tentoonstelling zal georganiseerd worden door de Kring rond WO I op paasmaandag en 3 april. 
 
 
3/ Toekomstige projecten 
Wij krijgen regelmatig de vraag om met het gezin ook activiteiten te kunnen doen zonder af te hangen van vaste 
dagen en uren. Daarom heeft de dienst toerisme en erfgoed beslist om in te gaan op een betere productontwikkeling. 
Dit jaar zullen de kinderfiguren Kik en Eek meer uitgewerkt worden. Deze twee figuren laten de kinderen (en 
volwassenen) kennis maken met de Brechtse natuur, het Brechtse erfgoed en de lokale geschiedenis. Na het boek 
van vorig jaar zijn er nu ook mascottes en zal er een doe zak met activiteiten ontwikkeld worden. Het eerste product is 
om te gebruiken in het domein De Poppelaer in Sint-Job.  
Dit product wordt gelanceerd op een doe-dag op zondag 10 april onder de noemer ‘Kik en Eek in het bos’.  
 
Dit houdt dus ook in dat er dit jaar even minder activiteiten op de kalender staan. Dit omdat de geschiedschrijving en 
de modernisering van het museum prioritair zijn.  
 
Een overzicht van erfgoed en toersime: 
 
10/4/2016  Start toeristisch seizoen met Kik en Eek (+ voorstelling vernieuwde wandelbrochure) 
22/5/2016 Inhuldiging Jan van der Nootroute 
Zomer ‘16 Fietszoektocht 
  Schatten met vlieg 
  Open kerkendagen (Brecht en Sint-Lenaarts) 
  Tot de top van de Sint-Leonarduskerk (datum nog te bepalen) 
9/7/2016 Feeeest in het park 
28/8/2016 Fietshappening De Schakel 
29/10/2016 Heksentocht 
26/11/2016 Sprookjeswandeling 
11/12/2016 Smoutenbollentocht 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4/ Varia 
 
Open Kerken 
Zowel de Sint-Michielskerk en de Sint-Leonarduskerk nemen opnieuw deel aan de Open Kerken dit jaar. Het lidgeld 
werd door de gemeente betaald. De kerkfabriek zorgt voor de vrijwilligers op de dagen dat de kerk open is. Het 
concept bestaat er uit dat de kerk haar deuren openstelt in het toeristisch seizoen. Het doel is om acht opeenvolgende 
weken drie dagen per week vier uur open te zijn. De openingsdagen en uren zal voor beide kerken in juli en augustus 
vallen. De Sint-Michielskerk zal de open zijn op dinsdag, zaterdag en zondag. De Sint-Leonarduskerk zal open zijn op 
donderdag, zaterdag en zondag. 
 
Roger Bevers vertelt dat in het kader van het thema ‘klank en stilte’ een activiteit zal plaatsvinden in de kerk. Het 
hoofdorgel (dat deels nog in gebruik genomen kan worden) zou tussen 14.00-16.00 uur op de eerste zondag van juni 
(Open kerkendag) bespeeld worden door Guido vander Veken. Mensen die kunnen/willen mogen dan ook eens op 
het orgel spelen en er zal informatie gegeven worden. Dit zou ook in juli en augustus verder gezet worden. De 
kerkfabriek bekijkt de mogelijkheden om voor de restauratie van het orgel subsidie te bekomen. 
 
 
Sint-Theobalduskapel 
De Sint-Theobalduskapel staat eindelijk voor de start van een restauratiedossier. Er werd een overleg gehouden 
tussen het gemeentebestuur en de kerkfabriek. De kerkfabriek heeft in dit dossier een machtiging aan het 
gemeentebestuur gegeven om het dossier te leiden.  
De architect Jef Faes is aangesteld in dit dossier. Voor het bekomen van subsidies moet er begonnen worden met de 
opmaak van een beheersplan door een ontwerper. Dit is stap één.  
 
 
Twee historische vragen  
 
a/ Een vraag van de heer Tommy Laurijssen over de Vaartstraat 192. Dit is een gebouw dat vroeger dienst heeft 
gedaan als oude confituurfabriek. Hij vraag of er over dit gebouw meer info is (documenten/artikels/foto’s/ …) 
 
Over dit gebouw is niet veel geweten. Gust van Minnebruggen vertelt dat de confituurfabriek de voorloper was van een 
nijverheid die later in de ‘Vier Heemskinderen’ in Brecht centrum werd verdergezet. 
 
b/ Vraag voor naamgeving van een nieuw bouwproject van de Nollekensweg 29 
 
Gust Van Minnebruggen stelt voor om dit de ‘Schooldries’ te noemen. 
 


