
 
 

VERSLAG 
Museumraad  
 
••••  d a t u m  

19/09/2018 

••••  a a n w e z i g  

Jos Brosens, Johan Ooms, José Verbreuken, Piet Van Deun, Marc Van Aperen, Charis Kamoen, Ilse 
Verachtert en Noor Van Coillie 
••••  v e r o n t s c h u l d i g d  

Jef Vissers, Jan Fret, Mai Meeusen, Marleen De Bie en Rudolf Muntz  
••••  a f w e z i g  

Cor Kieboom, Aloïs Van den Bossche, Julien Kerremans en Karel Soors 
 

 
1. Goedkeuring verslag 12 juni 2018 
 
Bespreking 
Geen opmerkingen. 
 
Besluit 
Het verslag wordt goedgekeurd en gepubliceerd op www.hoogstraten.be. 
 
2.  Kennisname ontslag Rudolf Muntz 
 
Bespreking 
Rudolf Muntz heeft schriftelijk zijn ontslag aangeboden. Piet heeft de afgelopen weken enkele keren 
geprobeerd Rudolf telefonisch te bereiken om hem te bedanken voor zijn deelname aan de 
Museumraad. Helaas was hij niet bereikbaar. Piet zal de komende dagen nog opnieuw proberen. 
 
Besluit 
Het ontslag wordt aanvaard. 
 
3.  Nacht van het Kempens Erfgoed – vrijdag 19 oktober: collectiedag WOI en WOII 
 
Bespreking 
Samen met vzw Erfgoed Hoogstraten richten we een collectiedag in waarbij bezoekers hun militair 
erfgoed (WOI +II) kunnen laten beoordelen. De experten zijn Francis Huijbrechts, Wally Schoofs en 
Luc Cox. De activiteit vindt plaats in het museum op vrijdagavond 19 oktober. Het is de eerste maal 
dat we deelnemen aan de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de activiteit. 
 
4. Evaluatie Open Monumentendag 9 september 2018 
 
Bespreking 
Er was fietstocht uitgestippeld langsheen erfgoedbomen, de Laermolen, de Meerselmolen, de Sint-
Katharinakerk en de pastorij van het begijnhof. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen 
deelnamen aan de fietstocht. De brochures, gedrukt op 250 exemplaren, waren allemaal weg. Jose 
oppert dat het misschien een idee is om in de toekomst ook geleide fietstochten te doen. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de activiteit. 
 
 



5.  Programmatie 2019 
 
Bespreking 
De programmatie voor 2019 is als volgt: 
 

- januari tot eind maart: IKO-leerkrachten: Chris Verbist - Nancy Bastiaensen 
- april tot eind juni: Maurits Bilcke: grafiek (lino), een belangrijke Hoogstraatse kunstenaar 
- eind juni tot eind juli: IKO-laureaten 
- augustus tot het begin van de kerstvakantie: 20 jaar schenkingen: een overzicht van de 

schenkingen die de laatste 20 jaar het museum werden gedaan. 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van de programmatie 2019 
 
6.  Project: Vlaamse Meesters in situ 
 
Bespreking 
Dit is een project waarbij topstukken die nog op hun oorspronkelijke plaats hangen (inter)nationaal 
gepromoot gaan worden. Hoogstraten mag hiermee deelnemen met het ‘Leven van Sint-Jozef’ dat in 
de Sint-Katharinakerk hangt. Naast de promotie zal er ook een touchscreen geplaatst worden bij het 
schilderij. Het is een belangrijk en prestigieus project dat loopt van 1 juni tot 30 september 2019. De 
website (in opbouw) is http://www.vlaamsemeestersinsitu.be/ 
 
Besluit 
De Museumraad neemt kennis van het project. 


