FEDERATIE VAN VLAAMSE KERSTSTALLENVRIENDEN
GRASDRIES 2 2930 BRASSCHAAT
Reknr BE76 7895 8149 3695
FACEBOOK: “LEVE DE KERSTSTAL”
EN “VRIENDEN VAN DE KERSTSTAL”
WEBSITE www.kerststallenvrienden.be
INFO : fvkerststallenvrienden@telenet.be

N I E U W S B R I E F NR 60
September/oktober 2017
LEDENDAG GERAARDSBERGEN
Dit op 7 oktober 2017
programma:
13.45 uur: samenkomst aan de kerk op de markt
14 uur: bezoek aan de kerk
15 uur: bezoek museum mannekenpis
16 uur: vrij om eventueel de muur te beklimmen
of te kuieren in de winkelstraten met mooie
en oude gevels of een wandelingetje langs
de Dender.
17 uur: mattentaart in ’t Groot Kaffee – Marktplein 7
18 uur: wel thuis.
Deelnameprijs leden en aanverwanten: 12 euro per persoon te storten op
rekeningnummer BE76 7895 8149 3695 voor 25 september, met vermelding naam en adres,
en aantal personen.
Niet leden betalen 15 euro per persoon.
Voor de wegbeschrijving verwijzen we u naar onze vorige nieuwsbrief..
KERSTKAARTENACTIE 2017- 2018

VLAANDEREN LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT
Stuur een wens- of postkaart met een kerststal of kribbe naar elkaar
Wenskaarten vorig jaar binnen gekomen stand op 19-8-2017 :
- er zijn 23 wenskaarten met de afbeelding van een kerststal binnen gekomen waarop
uitdrukkelijk vermeld staat dat men de actie steunt
- waarvan 1 verzonden uit Nederland
- er zijn 68 kaarten binnen gekomen met afbeeldingen van een kerststal
- er zijn 549 wenskaarten binnen gekomen van mensen die er van overtuigd waren dat deze in
aanmerking kwamen als steunbetuiging.
- 1 kindertekening

TOTAAL 641
Dank voor dit alles, maar we hopen dit jaar op nog meer reactie van u allen!

Daarom starten wij met een vervolg op :
VLAANDEREN LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT.
Verschillende van onze leden hebben kerstkaarten gemaakt van hun bouwwerkjes of
verzameling. Een warme oproep aan hen om deze kaarten ter beschikking te stellen voor
tentoonstellingen en andere kerstevenementen bij onze andere leden.
Geef uw adres, telefoon en e-mailadres aan Jan door, zodat we uw gegevens kunnen
publiceren in onze nieuwsbrief van november. Ieder van jullie kan met elkaar mailen of bellen
voor verdere afspraken in verband met uitlening….
Wat je zeker ook kan doen is een foto van jezelf nemen met enkele wenskaarten (met
kerstafbeelding) en plaatsen op www.ikschrijfgeschiedenis.be
Ook doen we een oproep aan u allen om zoveel mogelijk de plaatselijke pers op de hoogte te
stellen van deze actie. Hieronder een voorbeeld van persbericht dat je kunt aanpassen naar
eigen goeddunken.
Stuur dit bericht ook door naar familie, vrienden en kennissen via mail….hoe meer zielen, hoe
meer vreugde..en hoe meer kaarten met een kerstafbeelding
PERSBERICHT
Steeds minder mensen plaatsen in huis een kerststalletje en ook de verhalen er rond zijn
minder en minder gekend.. De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden wil daarom de
kerststal en zijn Vlaamse tradities laten erkennen als immaterieel erfgoed. Vele stappen zijn
al ondernomen.. Tijdens de verschillende bijeenkomsten en vergaderingen aan vooraf gegaan,
is er een bevestiging gekomen dat er inderdaad stappen moeten gezet worden.
Om dat te kunnen doen hebben we de steun van zoveel mogelijk mensen nodig, daar kan u
allen aan bijdragen..
In een samenwerking met CRKC, LECA en k.ERF wordt de aanvraag ingediend bij de
Vlaamse Gemeenschap einde oktober. De beslissing tot aanvaarding gebeurt in mei 2018
Daarom is de pers en uw inzet zo belangrijk, en kan de Vlaamse Gemeenschap overtuigd
worden om de erkenning goed te keuren..
Vandaar onze oproep tot actie:
:
VLAANDEREN LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT
Heel veel wenskaat(met kerstafbeelding) zullen er nodig zijn, om aan te tonen dat deze
erkenning zeker nodig is.!
En u kan ons helpen: door naar elkaar een wens- of postkaart op te sturen met een afbeelding
van een kerststal of kerstkribbe er op !
Maak ook een foto van uzelf, met familie, vrienden of kennissen met de wenskaarten in de
hand, en stuur ze op naar www.ikschrijfgeschiedenis.be .Ga naar deze website, volg de
eenvoudige instructies, wacht een dagje en je foto staat op de website en alzo steun je onze
actie..
U mag de foto ook doorsturen naar fvkerststallenvrienden@telenet.be of plaatsen op facebook
bij “Leve de Kerststal” Vergeet niet uw gemeente waar je woont te vermelden.

Ook doen we verder aan de inventarisering van buitenkerststallen. Als er in jullie stad,
gemeente, dorp , wijk of bij u thuis een buitenkerststal staat, vragen wij u dit te melden op
fvkerststallenvrienden@telenet.be
Wij rekenen op de Vlaamse bevolking voor het welslagen van deze acties !
EINDE PERSBERICHT
OVERLIJDEN
Op 25 juli overleed te Kortrijk ons lid Nicole Callewaert. Wij bieden de familie, vrienden en
kennissen onze oprechte deelneming aan.
TENTOONSTELLINGEN en andere kerstactiviteiten 2017 – 2018
Gelieve deze gegevens door te geven tegen einde oktober, zo kan dit opgenomen worden in
nieuwsbrief van november. Niet vergeten: naam van de activiteit, waar deze plaats heeft, of
er inkom moet betaald, de data wanneer het gebeurd, …….
Dit alles bezorgen aan holvoet.jan@telenet.be of opsturen Boomgaardstraat 2 9120 Melsele.
Zij die willen dat hun activiteit opgenomen word in het tijdschrift van onze Nederlandse
Kerststallenvrienden kunnen hun gegevens bezorgen aan guido.troubleyn1@telenet.be .

