DE GEVERSHEILIGEN IN VLAANDEREN
Voorstelling van de resultaten van de
enquête over de Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken
in Vlaanderen
Zaterdag 26 oktober 2013 – 9u30
Kasteel Cortewalle in Beveren (Zwarte Dreef 1)

In 1993 voerde het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen een enquête uit naar de gebruiken rond Sinterklaas
en Sint-Maarten bij alle Vlaamse gemeentebesturen. Twintig jaar later, in 2012, stuurden de Erfgoedcel
Waasland, Leca. Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag en de werkgroep Sinterklaas - SintMaarten (met het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, het Sint-Maartenscomité Beveren en de
gemeentebesturen Beveren en Sint-Niklaas) opnieuw een enquête uit rond deze gebruiken.
Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de evolutie van deze gebruiken bij vele gezinnen in Vlaanderen.
Ben je benieuwd naar de veranderingen in de laatste twintig jaar? Kom dan zeker naar de voorstelling van de
resultaten van de enquête op 26 oktober 2013 in Kasteel Cortewalle in Beveren!
Programma

9u30

Onthaal met koffie en vertoning van Sinterklaas en Sint-Maartenfilmpjes

10u00

Welkomstwoord door de voorzitter van het Sint-Maartenscomité Beveren (de heer Raf Van Roeyen,
schepen van Mobiliteit, openbaar vervoer, trage wegen, openbare werken, riolering en
feestelijkheden in Beveren)

10u10

Voorstelling van het immaterieel cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen door FARO. Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed (de heer Rob Belemans)

10u25

Voorstelling van de resultaten van de enquête door Leca. Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur
van Alledag (mevrouw Liesbet De Pauw)

11u15

Voorstelling van 4 specifieke gebruiken in Vlaanderen

12u15

Afsluiting door de voorzitter van Interwaas (de heer Remi Audenaert)

12u30

Broodjeslunch in het Koetshuis met animatie door The Peatles

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht! Bezorg de Erfgoedcel Waasland ten laatste op 20 oktober
2013 jouw gegevens: naam organisatie, voornaam en naam, adres e-mailadres en telefoonnummer. Vermeld
hierbij aub ook of u al dan niet zal deelnemen aan de broodjeslunch om 12u30.
Organisatie

Deze voorstelling is een organisatie van de Erfgoedcel Waasland, Leca. Landelijk Expertisecentrum voor
Cultuur van Alledag, het gemeentebestuur Beveren en de Stad Sint-Niklaas, het Sint-Nicolaasgenootschap
Vlaanderen en het Sint-Maartenscomité Beveren.
Contact
Erfgoedcel Waasland
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
e-mail erfgoedcel@interwaas.be
tel 03 780 52 10

