
 
 

VERSLAG 
Museumraad  
 
••••  d a t u m  

12/06/2018 

••••  a a n w e z i g  

Jos Brosens, Johan Ooms, José Verbreuken, Cor Kieboom, Piet Van Deun, Jef Vissers, Mai 
Meeusen en Marc Van Aperen,  
••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

Marleen De Bie, Charis Kamoen, Jan Fret, Rudolf Muntz en Ilse Verachtert 
••••  a f w e z i g  

Aloïs Van den Bossche, Julien Kerremans en Karel Soors 
 

 
1.  Goedkeuring verslag 28 maart 2018 
 
Bespreking 
Geen opmerkingen. 
 
Besluit 
Het verslag wordt goedgekeurd en gepubliceerd op www.hoogstraten.be. 
 
2.  Verkoop boeken uit depot 
 
Bespreking 
Er is offerte aan acht verschillende boekhandels gevraagd. Slechts één boekhandel heeft een offerte 
binnengebracht voor 888 €. Dit bod werd op ons voorstel aanvaard en goedgekeurd op het College 
van Burgemeester en Schepenen van 4 juni 2018. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de beslissing. 
 
3.            Evaluatie tentoonstelling [B]Engeltjes – Alfred Ost 
 
Bespreking 
Tot hiertoe hebben circa 1200 mensen de tentoonstelling bezocht waarvan 120 leerlingen voor het 
educatief programma. De tentoonstelling loopt nog tot 24 juni. Er komen nog twee schoolklassen. Ter 
vergelijking: de vorige Ost-tentoonstelling in 2015 had 1565 bezoekers. We hopen ongeveer 
evenveel bezoekers te hebben. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de bezoekersaantallen. 
 
4.            Evaluatie Erfgoeddag 22 april 2018 
 
Bespreking 
We lieten de gerestaureerde werken van Karel Boom aan het publiek zien. Hiervoor stelden we de 
trouwzaal en de bureau van de secretaris open. Circa 200 mensen kwamen kijken. Veel mensen 
waren ook geïnteresseerd in de schilderijen van Karel Boom die in de bureau van de secretaris 
hangen. Deze ruimte is immers normaal niet publiek toegankelijk. Verder was er een kleine 
tentoonstelling over het leven van Karel Boom en de restauratie.  
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de Erfgoeddag. 
 



 
5.            Open Monumentendag 9 september 2018 
 
Bespreking 
De Laermolen, Meerselmolen en pastorij van het begijnhof worden opengesteld. Bijkomend zal er 
een fietsroute worden gemaakt met als rode draad ‘erfgoedbomen’ met o.a. de Vredesboom in Meer, 
de kerkeboom in Meerle, Mariapark in Meersel-Dreef, een lindeboom met ingekerfde naam soldaat 
uit WOI ,… 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van het programma van Open Monumentendag. 
 
 
6.            Vervanging Leslie Brosens n.a.v. ouderschapsverlof 
 
Bespreking 
Leslie neemt vanaf 10 september een maand ouderschapsverlof. Noor zal die periode voltijds 
werken.  
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van het ouderschapsverlof en de vervanging door Noor. 
 
 
7.            Toekomende tentoonstellingen: IKO-laureaten / Herr Bürgermeister 
 
Bespreking 
Van 28 juni 2018 tot zondag 29 juli 2018 loopt de jaarlijkse tentoonstelling van de IKO-laureaten. Op 
4 augustus begint de tentoonstelling over de dagboeken van de Meerlese burgemeester Van Nueten. 
Er wordt een touchscreen geplaatst waarmee de bezoeker de dagboeken kan lezen. In de 
tentoonstelling is er aandacht voor verschillende zaken die Van Nueten meemaakte: overlijden 
schoonzoon door treinongeval in 1919, smokkel, overlijden zoon Jozef, Duitse bezetting … 
 
Besluit 
 
De Museumraad neemt kennis van de tentoonstelling. 


