
DE ASSOCIATIE VAN DE 

PROCESSIES IN DE

NOORDERKEMPENNOORDERKEMPEN

• Voorstelling van deze samenwerking



• Drie processies in een straal van 

10 km.  zoeken steun met als doel:

• - Samen informatie uit te wisselen

• - Samen sterker te staan

• - Samen beter en goedkoper te werken

Het ontstaan ?

• - Samen beter en goedkoper te werken

• - Samen beter promotie te kunnen maken

• - Samen het erfgoed te bewaren

• -Samen zorgen voor de toekomst

• - Samen restauratiedossiers beheren



Logo van de samenwerking



De samenwerking van 3 processies



H.Bloedprocessie van Hoogstraten



H.Leonardusprocessie te 
St.-Lenaarts



H.Quirinusprocessie te Loenhout



Vertegenwoordiging
• H.Quirinusprocessie van Loenhout

• Frans Van Hasselt 0472 72 50 60

• Frans.van.hasselt@village.uunet.be

• St.-Leonardus processie van St.Lenaarts• St.-Leonardus processie van St.Lenaarts

• Roger Bevers 03 313 07 07

• roger.bevers@hotmail.com

• H. Bloed processie van Hoogstraten

• Johan Ooms 0472 63 09 09

• johan.ooms1@telenet.be>



De doelstellingen

• - Het erfgoed en de geschiedenis en het uniek 
karakter geeft eigenheid aan de gemeente

• Lokaal en regionaal dit erfgoed in de kijker 
stellenstellen

• - Deze bron aan erfgoed aan de bevolking 
aanreiken

• - Bewoners en actoren het cultureel erfgoed 
leren waarderen

• Nationaal en Internationaal deze bron van 
erfgoed in de kijker zetten



De basisactie’s

• - Gemeenschappelijk promotie verspreiden

• - Gemeenschappelijke folder aanmaken

• - Een brochure over de aparte geschiedenis

• - Tentoonstellingen organiseren als • - Tentoonstellingen organiseren als 
kennismaking van het processieerfgoed in elke 
gemeente

• - Processietextiel laten herstellen of 
vernieuwen

•



Actie’s om deze doelen te 
bereiken.

• De noodzakelijke vernieuwing van het historische 
processiemateriaal. 

• Restauratie en conservatie van het processietextiel 
en polychromeren van de dragers.

• Aanmaak van nieuwe vaandels en processiekledij

•



Het eeuwenoude processiegebeuren van de 

Noorderkempen nationaal en internationaal in de 

kijker zetten

• Organisatie van het wagenspel (openluchtspel) ‘Het 
Heilig Bloed van Boxtel – Hoogstraten’

• Tentoonstelling ‘De oude en nieuwe schatten van • Tentoonstelling ‘De oude en nieuwe schatten van 
drie kempische processies’ in de drie gemeenten

• Het filmproject “Het Heilig-Bloedmysterie” met als 
ondertitel: “Óók bekeken door Sint-Leonardus en 
Sint-Quirinus”.

• Educatief luik onder de vorm van een interactief 
multimediaal project voor opbouw van een Website



Vervolg

• Samen met de besturen werken aan de 
verdere toeristische uitbouw en een mogelijke 
erkenning van de processies van Loenhout en 
Sint-Lenaarts als Vlaams immaterieel cultureel Sint-Lenaarts als Vlaams immaterieel cultureel 
erfgoed te bekomen. 

• Hoogstraten heeft deze erkenning reeds 
bekomen.



-

• De reeds genomen actie’s



Gemeenschappelijke folder



Het drieluik



Actie 1:    Tentoonstelling van de drie 

processie te St.Lenaarts, Loenhout en 

Hoogstraten



Thema’s van de tentoonstellingen

• 2011 te St.Lenaarts

• De Processies door de eeuwen heen

• 2012 te Loenhout• 2012 te Loenhout

• De aloude schatten naast de hedendaagse, de 
zestiende eeuwse naast de “Leader gewaden”

• 2013 te Hoogstraten

• De schatten van de drie aloude prosessies



Actie 2     Onderhouden en/of 

vernieuwen van processietextiel.

• Vaststellen van de toestand

• Intern de nodige vaststellingen doen

• Keuze maken van de behoeften

• Overleg met de kerkfabrieken• Overleg met de kerkfabrieken

• Laten opmaken van een schaderapport door 
vakmensen.

• Opvragen van de nodige offerten

• Opmaken van een planning tot herstel



Schaderapport processietextiel

• Inhoud

• Opmaak van een identificatie fiche

• Beschrijven van het schadebeeld• Beschrijven van het schadebeeld

• Toekennen van de toestand: G, M, S, ZS

• Keuze maken: Restauratie of conservatie



Voorbeeld van een fiche.



Voorbeeld van een fiche. 

• Deel 3:



Het restaureerde vaandel



Baldakijntextiel van Loenhout







Baldakijn Loenhout
• PRIJS  offerte

• Honorarium:  320,00 euro/dag excl. BTW 
• Berekende werktijd (11,5 dag x € 320,00 =) € 3.680,00 
• Materiaal: € 33,75 
• Totaal excl. BTW € 3.713,75 Totaal excl. BTW € 3.713,75 
• BTW 21% € 779,89 
• Totaal incl. BTW € 4.493,64 

• Verzekering afhankelijk van te verzekeren waarde ?? 
• Transport (2 x 188 km = 376km x € 0,40 =) excl. BTW €

150,40 
• BTW 21% € 31,58 
• Totaal transport incl. BTW € 181,98 

• Totaal incl. transport excl. BTW € 3.864,15 
• Totaal incl. transport en BTW € 4.675,62 



Actie 3   Op zoek naar financiering

• Mogelijke partners

• De kerkfabrieken (eigenaars van het erfgoed)

• De provincie dienst erfgoed.• De provincie dienst erfgoed.

• De gemeentelijke cultuurraden

• Leader MarkAante Kempen.  Het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling



Copromotoren

(de eigenaars en co-financiers)

–Kerkfabriek Sint-Katharina.

–Kerkfabrieken van deelgemeenten –Kerkfabrieken van deelgemeenten 
Hoogstraten

–Kerkfabriek Sint Petrus en Paulus, 

–Kerkfabriek Sint-Leonardus, 



Andere financiers

–Stadsbestuur Hoogstraten

–Gemeentebestuur Wuustwezel -

LoenhoutLoenhout

–Gemeentebestuur Brecht –

St.Lenaarts

–Begijnhof Hoogstraten



Onze Hoofdsponsor

MarkAante Kempen



Effecten en resultaten

• Wat hebben we bereikt met onze 

samenwerking in de opgerichte samenwerking in de opgerichte 

associatie



Actie 4    Aandachtspunten
•

• Beleefbaar en interpreteerbaar maken van de 
geschiedenis en de (volks)cultuur in het gebied.

• Herbeleven van oude Kempische gewoonten en 
gebruiken zoals processies

• Herwaarderen van historische relicten (gerelateerd 
aan de processies)aan de processies)

• Educatieve projecten, gericht op erfgoed,  
ontwikkelen voor scholen .

• opwaarderen van de streek- en/of regiogeschiedenis
• aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed
• aandacht voor de identiteit van de streek
• projecten uitwerken voor verschillende doelgroepen
•



Vervolg 
• De drie processies uit Hoogstraten, Loenhout en 

St.Lenaarts hebben ondersteuning van vele mensen
uit verschillende generaties. 

• Een 20-tal onderwijsinstellingen, en lokale 
verenigingen en  bedrijven werden nauw betrokken 
bij de realisatie’s

• Alles werd in film gebracht door een professionele 
filmmaker en beschikbaar gesteld aan het ruime 
publiek via een op te richten website.

• Het multimediale educatieve project dat via het 
World Wide Web blijvend kan dienen als 
studiemateriaal voor diverse erfgoedorganisaties en 
scholen. Zowel nationaal als internationaal.    



De bereikte doelgroepen

• Individuele bezoekers of in groepsverband

• Jongeren in schoolverband

• Senioren

• De processies, de tentoonstelling en het • De processies, de tentoonstelling en het 
wagenspel waren toegankelijk voor iedereen.

• Bijzondere aandacht werd besteed aan 
andersvaliden.

• Processie werkt elke vorm van discriminatie weg.

• Promotie en publiciteit kan gebeuren langs gratis 
kanalen. 



Wat zijn de duurzaamheidseffecten

van deze samenwerking

• Sociale aspecten
• De processies zijn gratis toegankelijk voor 

iedereen

• Processies zijn ook een bijzonder familiaal • Processies zijn ook een bijzonder familiaal 
gebeuren

• Processies hebben nog een andere feestelijke 
omkadering

• Processies hebben ook een culturele omkadering

• Het zijn voornamelijk de jongere generaties die 
de oorsprong van de processie vaak niet kennen



Economische aspecten

• Stijging van de toeristische en culturele 
aantrekkelijkheid van de regio

• De processies zijn  de jaarlijkse hoogtepunten 
voor kerk- en museumbezoek, voor horeca en 
middenstandmiddenstand

• Het kermisaspect: geeft tewerkstelling in een 
toch wel bijzondere economische sector

• Niet te onderschatten omzetverhoging bij de 
plaatselijke middenstand



Besluit

• Een succesverhaal wat nooit 
zal eindigen.

• Hopelijk komt er voor alle • Hopelijk komt er voor alle 
processies een erkenning van 

IMMATERIEEL CULTUREEL 

ERFGOED.



Contact

Verantwoordelijken:

• Loenhout: Frans Van Hasselt

→ frans.van.hasselt@village.uunet.be

• Sint Lenaarts: Roger Bevers • Sint Lenaarts: Roger Bevers 

→ roger.bevers@hotmail.com

• Hoogstraten: Johan Ooms

→ johan.ooms1@telenet.be


