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Beste mensen,
Reeds 2 maanden ver zijn we in 2018. Wat vliegt de tijd toch snel.
Mogen we een oproep doen aan alle leden :
-

draag onze vereniging in jullie hart en laten we samen nog meer mensen enthousiast maken
om lid te worden. Zoals het spreekwoord zegt, vele kleintjes maken ons groot. En GROOT
willen we zijn, in voorbereiding naar erkenning erfgoed en naar het volgende Wereldcongres
in 2020, van 15 jan tot 19 jan. in Aken. U vindt al info op http://2020.de.euregiokrippen.eu/.
Verdere info volgt later.

Maria Mertens De Bie
Bestuur: aanvulling en vernieuwing.

Om verjonging, vernieuwing en betere takenverdeling in ons bestuur te brengen, zijn we op
zoek naar verschillende mensen. Volgende taken willen we invullen:
-

wie werkt er graag met de computer, om alzo onze nieuwsbrief op te stellen?
wie heeft er organisatietalent om een daguitstap, museumbezoek te plannen?
wie wil mee de bestuursvergaderingen plannen en een verslagje maken ?
wie heeft er interesse in erfgoed en wil mee opzoekingen doen naar verschillende
organisaties die werken rond ‘ Kerst in Vlaanderen’
wie kan en wil archief beheren van onze vereniging ?
wie wil en kan contacten onderhouden met de Wereldfederatie van
Kerststallenvrienden ?

U ziet er zijn zeker nog mensen welkom in ons bestuur om onze vereniging verder levendiger
te houden en verder uit te bouwen….
Wij - het huidig bestuur - helpen je sowieso bij de aanvang van je nieuwe taak.
Interesse ? Neem dan contact op of wil je nog meer weten over deze taken, je mag mailen of
bellen naar één van onze bestuursleden (zie bestuurslijst).

Onze bestuursleden:










Mertens De Bie Maria - Bethanielei 71 - 2930 Brasschaat - mariamertensdebie@scarlet.be
(voorzitter)
Proost E.H. Wim SELDERSLAGHS - Kapellebaan 30. - 2240 Zandhoven wim.selderslaghs@bisdomantwerpen.be
Holvoet Jan - Boomgaardstr. 2 - 9120 Melsele - holvoet.jan@telenet.be (medevoorzitter)
Debaillie Paul -Pauwelslei 173 - 2930 Brasschaat - paul.debaillie@skynet.be
(materiaalmeester)
Jaspers Marleen - Borgersteinlei 66 - 2860 St Katelijne Waver - marl1.jaspers@gmail.com
Troubleyn Guido - Binnenplein 2 bus 53 - 2600 Berchem - guido.troubleyn1@telenet.be
Van Impe Marleen - Bergstraat 97 - 9320 Aalst - marleenvanimpe@skynet.be
Vansweevelt Henri - Hoogstraat 2c - 8554 St Denijs Zwevegem - h.vansweevelt@skynet.be
Bracke Francoise - Vooruitgangstraat 15 - 9300 Aalst - fbracke@telenet.be

Na nazicht van onze ledenlijst mogen we verschillende nieuwe leden welkom heten,
maar zien we dat er nog mensen zijn die hun lidgeld nog niet hebben vernieuwd. Is
het mogelijk om dit alsnog in orde te brengen? Gewoon 12,5 euro storten op BE76
7895 8149 3695, met vermelding naam en adres a u b. Hartelijk dank.

Het 21ste Weltkrippenkongress zal plaats vinden in de Euregio Maas-Rhein van 15 t/m 19
januari 2020 in Aken.
De organiserende verenigingen zijn: Rurdorfer Krippenverein (Duitsland), Association Belge des
amis de la crèche(Oostcantons), Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden(Vlaanderen) en
Vrienden van de Kerstgroep (Nederland).
Er zijn reeds enkele afspraken gemaakt:
-

Wij beperken ons enkel tot echte Vlaamse kunstwerkjes
Wij nemen persoonlijk met jullie contact op voor deelname
Daar er een beperkt plaats is als tentoonstellingsruimte voorzien wij tot maximum twee stuks
per deelnemer
Voor de praktische kant – vervoer ; op en afbreken van de tentoonstelling; bewaking, en zo
voort, - hebben we nog even tijd om alles uit te werken

Volgende keer meer info.

1000ste bezoeker op kerststallententoonstelling
Maandag 25 december 2017

Alsof het zo moest zijn ... terwijl de ster even bleef stille
staan, deed de teller van de kerststallententoonstelling
vandaag hetzelfde. De stichting Toontje Gilissen mocht
vanmiddag immers de 1000ste bezoeker verwelkomen.
De gelukkige is Vera Hendrix uit Heusden-Zolder. Ze
krijgt binnenkort een gepast geschenk in de vorm van
een driekoningentaart van El Parachutero.

Erfgoeddag op zondag 22 april 2018
Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel evenement op de eerste zondag na de paasvakantie.
Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen,
documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen).
In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april – van 10 tot 18 uur - met als thema ‘Kies
voor erfgoed’. Op Erfgoeddag worden honderden activiteiten gepland over heel Vlaanderen
en Brussel door diverse erfgoedorganisatoren. Alle activiteiten zijn gratis.
Wij – de federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden - doen daar aan mee om onze vraag –
de Vlaamse Kerststallencultuur erkennen als immaterieel erfgoed – nog meer kracht bij te
zetten !!!!
Kiezen voor... Kerst
Veel mensen kiezen ervoor om in privékring verzamelingen aan te leggen die tot ons Vlaams erfgoed
behoren. Kerststallen zijn daar één van. Ook zijn er vele wijkwerkingen die kiezen om samen een
kerststal te plaatsen. Hiermee willen we aandacht vragen voor de Kerststal, zowel publieke in wijken,
als de huiskerststal.
PRAKTISCH
Tentoonstellingen van de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden in
De Ontmoeting - Molenstraat 30 -9300 Aalst
en
Boerderij Euverbraeke - Brielstraat 83- 9120 Melsele

Iedereen van Harte Welkom
Website



http://www.faronet.be
http://www.erfgoeddag.be

Wie goesting heeft om op deze dag onze vereniging te helpen promoten kan contact opnemen met
Jan Holvoet voor Melsele en Marleen van Impe voor Aalst. De adressen vindt je bij de bestuurslijst.

Boek “Het feest van Kerstmis” Door Jan Holvoet
Deze kan nog enkel in kleur besteld worden via holvoet.jan@telenet.be met storting van 18 € op
rekeningnummer BE31 6528 1096 5855.Vergeet niet uw naam, adres, telefoon en e-mail adres te
vermelden voor eventuele verzending (portkosten + verpakking = 10 euro). Zelf afhalen kan ook, of
meebrengen naar één van onze activiteiten….

Nieuws uit Berchem
Dit jaar waren er 1650 bezoekers o p de Tentoonstelling in de Sint-Willibrordus kerk te Berchem.
Met de opening was het Russisch koor een aanrader, veel lof voor het idee om de iconen en de
Orthodoxe gemeenschap in de belangstelling te plaatsen.
Een grootvader heeft voor zijn kinderen en kleinkinderen een kerststallenquiz georganiseerd, eerst
foto’s komen nemen en daarna met zijn familie terug de tentoonstelling bezocht.
Wat betreft bezoekers sponsoring ,veel minder dan het jaar voordien.
De glasramen in onze kerk worden hersteld, bijgevolg geen erfgoed dag in onze kerk,
Wat betreft de verkoop van kerstkaarten ,geen succes!
Kerstkaartenactie: Persoonlijk 40 kaarten ontvangen, enkel 11 kaarten met een verwijzing naar een
kersttafereel.
Groeten van Guido

Nieuws uit Brasschaat:
De 34e kerststallententoonstelling had in 2017 het thema ‘Vroeger en nu’ dankzij de medewerking
van parochie O L Vrouw Maria ter heide met kazuifel, erven van Melsen Maarten, met schilderij,
missaal uit 17e eeuw gedrukt in Plantin Moretus drukkerij uitgeleend door één van onze leden.
Om ook onze jeugd de betekenis van Kerstmis te laten ontdekken, hadden we een workshop en
hebben 2 scholen creatief meegedaan aan onze tentoonstelling, nl Go! Brasschaat en St Jozef
Schoten.

STILLE NACHT (kerstlied)
Stille Nacht werd voor het eerst opgevoerd in de St.-Nikolauskerk in Oberndorf (bij Salzburg) op de
eerste kerstdag 1818. De oorspronkelijke tekst was door Joseph Mohr in het Duits geschreven in
1816, op kerstavond in 1818 vroeg Joseph Mohr aan Franz Gruber een melodie en een
gitaarbewerking te maken bij de tekst van Stille Nacht. Inmiddels is deze iets veranderd.
Het Kerstlied Stille Nacht is in meer dan 140 talen vertaald en uitgevoerd door vele artiesten en
koren, waarmee het wereldwijd een van de populairste liederen aller tijden is. Stille Nacht wordt
vaak zonder of met minimale muzikale begeleiding gezongen.
Bron: WIKIPEDIA
Laat ons hopen dat de pers deze herdenking niet aan zich laat voor bij gaan.
Guido

Erkenning van de Kerststallencultuur in Vlaanderen
Reeds van 2014 zijn we dus bezig met de Vlaamse Kerststallencultuur te proberen te laten erkennen
als immaterieel erfgoed. Niet eenvoudig als je het mij vraagt. Wij hebben al wat watertjes
doorzwommen en zijn bijlange nog niet aan de overkant. Het vraagt veel werk van het bestuur, maar
ook onze leden zouden meer betrokken moeten zijn. Je kan dus al helpen door onderstaand links te
bezoeken.
http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wat/339

http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/wie/386

http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/hoe/1102

http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/hoe/1181

http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/hoe/1185

http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/hoe/1112

Opmerkingen hierover mag je ons altijd doorsturen.
Ook werd er beslist met de werkgroep, onze aanvraag wat uit te stellen. Reden hiervan is , dat er een
herstructurering aan de gang is in het Vlaamse gewest. Verschillende erfgoedcellen en andere
culturele groepen zouden één geheel moeten vormen. Als dit gebeurd is , kan met overgaan naar
nieuwe normen om “iets” te laten herkennen als erfgoed.
Wij wachten dus geduldig af.
Jan

Ledenontmoeting te Leuven
Op zaterdag 23 juni brengen we een bezoek aan M. Museum Leuven.
M - Museum Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende
architecturale setting van de Belgisch toparchitect Stéphane Beel. Naast de vaste collectie
presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.
Afspraak aan het Station van Leuven te 14 uur. We gaan dan te voet tot aan het Museum - Leopold
Vanderkelenstraat 28 - 3000 Leuven. Zie : www.mleuven.be
Na het bezoek sluiten we traditioneel af met een gebakje en drankje.
Deelnameprijs is 15€ voor leden en partner. Niet leden betalen 20 €
Te storten op rekeningnummer BE76 7895 8149 369 voor 15 juni met vermelding “Leuven”

