
 
VERSLAG 

Museumraad  

 

 

•  da tum 

10/03/2021 

•  aanwez ig  

Arnold Wittenberg, , José Verbreuken, Piet Van Deun, Jos Brosens, May Meeusen, Annick Roos, Ilse 
Verachtert, Francis Huijbrechts en Lydia Bottenburg  

•  verontschuld i gd  

Marleen De Vrij, Johan Ooms, Charis Kamoen,  

•  a fwez ig  

Patrick Melis, Jobbe Janssen en Els Verheijen 

 

Arnold Wittenberg staat vooraf nog stil bij het overlijden van Cor Kieboom. Hij was een gewaardeerd 
lid van de Museumraad. 

1. Jaarverslag 2020  

Bespreking 

Piet stelt het jaarverslag voor. De rode draad is coronacrisis die de werking heeft beïnvloed. De 
bezoekersaantallen daalden sterk, de programmatie moest meermaals verschoven worden, 
activiteiten werden afgelast, … Desondanks waren er ook positieve punten zoals het project ‘den 
ouden koolhof’ is goed gestart en de aankoop van het schilderij van G.F. Ziesel. Ook hadden we veel 
bezoekers voor de tentoonstelling van WOII. 

Ilse merkt op dat er nog een typefoutje staat in het financieel jaarverslag bij de ‘kosten voor 
verplaatsingen van en naar het werk’. Piet zal het aanpassen. Ilse vraagt hoe het met GDPR zit voor 
het jaarverslag. Het jaarverslag wordt echter niet openbaar gemaakt, enkel opgestuurd naar de 
erkenningscommissie in Brussel. 

Besluit 

De Museumraad keurt het verslag goed. 

2.            Programmatie 2021 

Bespreking 

• Brand! Brand! - 7 november 2020 tot 28 maart 2021 
De tentoonstelling was al gepland voor augustus 2020, ze is dan verschoven naar november 
maar toen was het museum dicht door de coronamaatregelen. Ze is pas geopend in 
december. 

• Alexandra Vinck - 10 april 2021- 20 juni 2021 
Alexandra is een leerkracht van het IKO. De geplande receptie en opening op 10 april is 
afgelast wegens de coronamaatregelen. 

• IKO-Laureaten - 26 juni 2021 - 25 juli 2021 



Vorig jaar is deze tentoonstelling afgelast door de coronacrisis, dit jaar zal ze normaal wel 
doorgaan. 

• Catwalk - Kempische kleding tussen 1850-1950 - 31 juli 2021 - 19 december 2021 
Een tentoonstelling over kleding in de Kempen met o.a. bruiklenen van het museum van 
Beerse. 
 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de programmatie. 

3.            Activiteiten 2021  

Bespreking 

• Erfgoeddag - 24 en 25 april 
Er waren twee activiteiten gepland: yogasessies in het museum en een workshop 
lederbewerking. Beide zijn helaas moeten afzeggen door de coronamaatregelen. 

• Inhuldiging infobord crash vliegtuig WOII – dinsdag 11 mei 
Deze gaat onder voorbehoud door. Er zal waarschijnlijk wel een beperkt aantal mensen 
toegelaten worden en men zal moeten inschrijven. De organisatie is in samenwerking 
met Erfgoed Hoogstraten. 

• Open Tuindag - 5 juni & zondag 6 juni 
Het is nog onduidelijk of dit zal doorgaan. De vrijwilligers van de Ouden Koolhof 
vergaderen hier nog over. 

• Open Monumentendag – 12 september 
We willen de Ouden Koolhof in de kijker zetten d.m.v. een ‘oude groenten’ barbecue 
met ‘zouterover’. 

 
Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de activiteiten. 

4. Stand van zaken depot – beslissing CBS 

Bespreking 

Het schepencollege heeft principieel beslist de nieuwe depot onder te brengen in het gebouw van de 
BIB. Arnold legt uit dat er voorafgaand een onderzoek is gebeurd naar mogelijke locaties en dat dit de 
beste optie was. De inrichting kan natuurlijk pas als de BIB verhuisd is naar het nieuwe Cultuurhuis. 
Vermoedelijk zal dit in 2024 zijn. In tussentijd werken we aan de voorbereiding van het depot. 

Besluit 

De Museumraad neemt kennis van de beslissing van het CBS. 

 

5. Vervanging Sarah Marinus 

Sarah Marinus is eind februari gestopt. In april of mei zal een vacature uitgeschreven worden. We 
hopen in september iemand in dienst te hebben. 

 

6.  Varia 

Het museum is nog bezig met enkele dossiers: 

• Het 16de eeuwse torenkruis dat aan het Rozenkranspark staat, is beschadigd door een 
vallende boom. Piet stelt voor om het eventueel terug te plaatsen waar vroeger het houten 
kruis stond voor de oorlogsslachtoffers. 



• De wegkapel in Meersel-Dreef uit 1693 dient eveneens gerestaureerd te worden. Er wordt 
voorafgaand een onderzoek naar o.a. de verflagen gedaan. 

• Er zijn twee nieuwe jobstudenten aangenomen: Maya Martens en Joke Vermeiren. Ze zijn 
enkele weken geleden gestart. 

 

May laat nog weten dat Halte Merlet een kappellekestocht organiseert in Meerle van mei tot in de 
zomer. Er zijn drie lussen voorzien en een brochure. 

 

De volgende vergaderingen van de Museumraad zijn 16 juni 2021, 15 september 2021 en 15 
december 2021.  

 


