
 

VERSLAG 
Museumraad  

••••  d a t u m  

18/09/2019 

••••  a a n w e z i g  

Arnold Wittenberg, José Verbreuken, Johan Ooms, Piet Van Deun, Cor Kieboom, Lydia Bottenburg,  

Noor Van Coillie, Jos Brosens, Annick Roos en May Meeusen 

••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

Francis Huijbrechts en Ilse Verachtert 

••••  a f w e z i g  

Patrick Melis, Jobbe Janssen, Charis Kamoen en Els Verheijen 

 

 

Vooreerst betuigt schepen Arnold Wittenberg namens de Museumraad zijn medeleven aan Cor 

Kieboom en Annick Roos n.a.v. het overlijden van Leny Sandig (de echtgenote van Cor) en Jacques 

Roos (de vader van Annick). 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 03/07/2019  

Bespreking 

Cor vraagt wat de procedure is als er een opmerking is of een aanpassing aan het verslag gevraagd 

wordt. Arnold antwoordt dat dit dan opgenomen wordt in het verslag van de volgende vergadering. Het 

oude verslag wordt dus niet gewijzigd. 

Besluit 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2.            Evaluatie tentoonstelling IKO-laureaten en ‘Gekregen - Gekoesterd  - Getoond’ 

Bespreking 

De samenwerking met het IKO was zoals elk jaar uitstekend. De tentoonstelling was een mix van 

verschillende disciplines wat ook dit jaar een boeiende tentoonstelling opleverde. 

De huidige tentoonstelling ‘Gekregen – Gekoesterd – Getoond’ toont een selectie van de schenkingen 

van de afgelopen twintig jaar. Ze loopt nog tot eind december. Voorlopige bezoekersaantallen wijzen 

erop dat we dit jaar meer bezoekers zullen hebben dan vorig jaar. 

Annick vraagt hoe het systeem juist zit met schenkingen en bruiklenen. Piet antwoordt dat er enerzijds 

schenkingen zijn en anderzijds bruiklenen. Schenkingen zijn permanent. Bruiklenen kunnen op korte 

termijn zijn, bijvoorbeeld drie maanden voor een tentoonstelling, of op veel langere termijn. 



3.            Evaluatie Open Monumentendag 8 september 2019 

Bespreking 

Dit jaar werden de Sint-Luciakapel in Meersel, de Laermolen en de Meerselmolen opengesteld. In de 

Sint-Luciakapel kwamen een 100-tal geïnteresseerden. Bezoekerscijfers van de Meerselmolen en de 

Laermolen zijn er niet. Lydia merkte wel op dat het bij de Laermolen drukker dan andere jaren was. 

Gelijkaardige signalen hebben we ook opgevangen van de Meerselmolen. 

Arnold laat nog weten dat er verschillende restauratiedossiers in voorbereiding zijn: o.a. van de 

Lourdesgrot op het kerkhof van Meer, het torentje van de Sint-Luciakapel, … De parking bij de kapel 

van OLV van den akker in Minderhout wordt voorlopig nog niet uitgevoerd en opnieuw bekeken. 

4.            Volgende tentoonstelling: Lionel Van den Boogaarde uit Meerle / Clara Voortman  

Bespreking 

Kunstenaar Lionel Van den Boogaarde uit Meerle stelt vanaf januari tentoon. Hij gaat zijn werk in 

dialoog met het werk van zijn overgrootmoeder Clara Voortman tonen. Clara Voortman was een 

veelzijdige kunstenares die zich niet enkel op schilderkunst maar ook op fotografie en houtsnijwerk 

toelegde. Ze woonde eveneens in Meerle. 

De opening van de tentoonstelling is vastgelegd op zaterdagmiddag 11 januari. 

5.            Varia 

• Eén van de komende weken stappen we over naar Adlib (Erfgoedinzicht). Dit is een  

collectiebeheersysteem van de Vlaamse Overheid. De overstap is belangrijk gezien dit door de 

doorlichting als prioritair werd beschouwd. 

• De branddetectie is vervangen. De vorige installatie was meer dan twintig jaar oud. 

• Noor gaat op bevallingsrust vanaf 19/9. Op 9 januari komt ze terug.  

• De museumtuin is momenteel niet in orde. De buxus is zwaar aangetast door de buxusmot. 

Het idee is om de tuin volledig te veranderen naar een historische groentetuin. Piet heeft 

onderzoek gedaan naar de tuin en zijn conclusie is dat het een groentetuin was met vooral 

veel koolplanten en wat klein fruit. De huidige Franse tuin hoort eigenlijk ook niet op een 

begijnhof. Het opzet is een samenwerking op te starten met VELT. 

• Arnold vraagt of het mogelijk is de volgende Museumraad te vervroegen zodat de 

meerjarenplanning/begroting nog op de Museumraad besproken kan worden voor het op de 

gemeenteraad komt. We leggen de volgende Museumraad vast op woensdag 11 december. 

 


