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Evaluatie erfgoedzorg 2012-2015

1.  Naam van de traditie

2.  Naam van de gemeenschap

3.  Naam van de invuller

emailadres 

telefoonnummer 

 In te vullen door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Beoordeling Ja Nee

1. Knelpunten opgelost 

2. Traditie doorgegeven

3. Nieuwe acties geformuleerd 

4.  Borgingsgevoel voldoende 

5.  Erfgoedreflectie voldoende 

6.  Bijeenkomsten bijgewoond 

7.  Hulp nodig 
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4. Knelpunten bij het borgen 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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5. Borgingsactiviteiten 2012-2015

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Wat is gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Wat is niet gelukt?

1.

2.

3.

4.

5.
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8. Knelpunten bij het borgen 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.
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9. Borgingsactiviteiten 2016-2017

1.

2.

3.

4.

5.


	naam traditie: Sint Brigida Denhalen in Noorbeek
	naam gemeenschap: Jonkheid Sancta Brigida 
	naam invuller: Maarten van Bun
	email: 
	telefoonnummer: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	knelpunt 1: Afhankelijkheid van de verlening van de vergunning door de gemeente.
	knelpunt 2: Beschikbaarheid van geschikte dennen die gekapt mogen worden.
	knelpunt 4: Er is specifieke kennis nodig voor het kappen, laden en rechtzetten van de den.
	knelpunt 3: Beschikbaarheid van voldoende (trek-)paarden.Leden zijn onervaren in hun omgang met de paarden. 
	knelpunt 5: Bereidheid van de jeugd om mee te blijven werken. Het verhaal van de traditie moet ook in de toekomst bekend blijven.
	J_gelukt 1: - De burgemeester is gevraagd om het certificaat ook te ondertekenen en heeft daarbij zijn steun van de gemeente toegezegd voor de traditie.- Op de jaardag van St. Brigida is het bestuur op bezoek geweest bij de gemeente en heeft een ingelijste versie van het certificaat aangeboden. Dat hangt nu op een mooie plek in het gemeentehuis. 
	J_gelukt 2: 
	J_gelukt 3: - De paardeneigenaren zijn in een brief bedankt en er is in verteld dat plaatsing op de Nationale Inventaris ook dankzij hen is. In de jaarlijkse bedankbrief wordt tevens gevraagd de datum voor het volgende jaar denhalen in de agenda te zetten.- De leden hebben aangegeven voldoende kennis te hebben van paarden en het tuig. Zij geven deze kennis zelf door aan de jongeren. Daarbij lopen er altijd paardeneigenaren mee. Jaarlijks zal de vraag gesteld worden of er behoefte is aan een cursus.
	J_gelukt 4: - Nieuwe leden worden persoonlijk door het bestuur uitgenodigd om deel te nemen. - Elk jaar is er een feestavond voor alle leden om de betrokkenheid te stimuleren en het groepsgevoel te versterken. - De plaatsing van de traditie op de Nationale Inventaris heeft het gevoel van trots versterkt.- De kapitein (voorzitter) is vorig jaar samen met de pastoor langs de basisschool gegaan om de kinderen van groep 7 en 8 uit te leggen wat de traditie inhoudt, dit gaat jaarlijks gebeuren.
	J_gelukt 5: De kennis van het op de juiste manier kappen van de den wordt doorgegeven aan jongeren. Het doel is om steeds twee of drie vaste kappers te hebben met deze kennis, die het steeds op hun beurt weer doorgeven. Zij zijn ook bij het jeugddenhalen betrokken. De kennis van het laden van de wagen wordt wordt van kapitein aan de leden doorgegeven. Het rechtzetten wordt gedaan door de getrouwde mannen. Zij geven de kennis ook onderling door en zijn om de vijf jaar herkiesbaar, om nieuwe aanwas - en het doorgeven van kennis - te stimuleren.
	N_gelukt 1: 
	N_gelukt 2: Het contract aangaan is niet uitgevoerd, omdat het gevoel is dat dat niets verandert aan de huidige mondelinge overeenkomst. De relatie is goed. Wel is er gevraagd aan beide instanties om tijdig te waarschuwen als het in de toekomst niet meer gaat lukken om een den aan te bieden. 
	N_gelukt 3: 
	N_gelukt 4: 
	N_gelukt 5: 
	knel_borgen 1: Afhankelijkheid van de verlening van de vergunning door de gemeente.
	knel_borgen 2: Beschikbaarheid van geschikte dennen die gekapt mogen worden en van voldoende (trek-)paarden.
	knel_borgen 3: Omgaan met mogelijke extra drukte tijdens het denhalen door de vele publiciteit die verkregen is door de plaatsing van de Brigidatraditie op de Nationale Inventaris.
	knel_borgen 4: Het mogelijk verdwijnen van de basisschool uit Noorbeek door een fusie met een school uit een ander dorp.
	knel_borgen 5: Het starten van soortgelijke tradities (meiden halen) door andere dorpen in de omgeving. Zij beschikken niet over de nodige kennis en ervaring en dat kan gevaarlijk zijn. Als er iets misgaat kan dat de St. Brigida denhalen traditie in een negatief daglicht stellen. Als zij ook dennen kappen kan het aanbod (te) snel slinken. 
	act_borgen 1: Het contact met de gemeente nog verder uitbreiden. De burgemeester en wethouders zullen elk jaar worden uitgenodigd om het denhalen bij te wonen. 
	act_borgen 2: De relatie met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is goed en de den zal waar mogelijk daar vandaan komen. Er worden echter andere mogelijkheden onderzocht voor als het via hen niet meer kan. Er zullen met privépartijen en Belgische overheidsinstanties gesproken worden, die over grote percelen met dennen beschikken. Momenteel zijn er voldoende paarden beschikbaar (35 bij 22 eigenaren) en er melden zich regelmatig nieuwe paardeneigenaren die graag deel willen nemen met hun dieren. De vaste paardenbezitters en de nieuwe zullen gekoesterd worden. 
	act_borgen 3: Er zullen extra verkeersmaatregelen getroffen worden om auto's buiten het dorp te houden. De getrouwde mannen zal gevraagd worden om toezicht te houden op voldoende ruimte tussen toeschouwers en stoet. Eventueel kan hiervoor politiebegeleiding of beveiliging voor gevraagd worden. 
	act_borgen 4: Het mogelijk verdwijnen van de basisschool kan een risico vormen doordat de jeugd niet meer voldoende binding met het dorp voelt. Het jaarlijkse jeugddenhalen zal dan een nog belangrijkere rol gaan spelen om de toekomstige leden aan de traditie te binden. Vooralsnog is er van sluiting geen sprake.
	act_borgen 5: Hier is weinig aan te doen. De erkenning van de plaatsing van deze traditie op de Nationale Inventaris wordt gewaardeerd.
	borging 1: Hier is geen concrete actie voor geformuleerd. 
	borging 2: Een langdurig contract aangaan met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zodat de levering van de den de komende jaren gegarandeerd is. 
	borging 3: - Het persoonlijk contact met de paardeneigenaren verstevigen.- Het organiseren van een studiedag voor de leden over hoe om te gaan met paarden. 
	borging 4: Het geven van presentaties op basisscholen om de jeugd te informeren.
	borging 5: Het organiseren van een studiedag voor de leden over hoe de den gekapt, geladen en rechtgezet dient te worden. 


