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Het Sinte-Maartenlied

Vandaag is ’t Sintemaarten en morgen Sintekruk 
Wij komen uit goeien harte,wij komen uit goeien druk 
En hebt g’ons niet wat turfhout, want ons voetjes zijn zo koud 
Wij zullen van hier niet gaan, of we hebben wat opgedaan !

De maskes van de dorpen, die zijn hier al bijeen 
We zullen ze leren hout rapen, turf rapen, op Sint-Jans manieren!

’t Avond zullen we vieren, het stuk van zijnen mantel 
En wilde gij dat niet geven, dan zijde gij een grote beest. 
Een houtje of een turfken, voor Sint-Maartens kurfken 
Hier woont een goeie vrouw, die lang leven zal 
Hoelang zal ze leven? Honderd jaar en enen dag… 
Totdat ze geen kaas of geen brood meer mag.

Baas en bazin … hebt g’ons niet wat griel ? 
Ge ziet het aan mijnen hiel 
Ge ziet het aan mijn muts … ik ben nen armen duts !!!

Voor SINT-MAARTEN … hiep hiep hiep hoera !!!
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Sint-Maarten, échte Beverse traditie.

De figuur van Sint-Martinus of Sint-Maarten spreekt nog steeds tot de verbeelding. De 
man die zijn mantel deelde, brengt de immer actuele boodschap van solidariteit en 
betrokkenheid met zwakken en verdrukten. En ook dit jaar vieren we dit weer drie dagen 
lang.

Deze festiviteiten zijn alleen mogelijk dankzij de vele vrijwilligers van het Koninklijk Sint-
Maartencomité, de medewerkers van de gemeente, de leerkrachten en directies van de 
scholen en de meewerkende middenstanders. Zij maken van het feest van Sint-Maarten 
een massale  bijeenkomst van jong en oud, uniek in het Waasland.

Ik hoop dan ook jong en oud te mogen begroeten op 9, 10 en 11 november.

Raf Van Roeyen 
Voorzitter Koninklijk Sint-Maartencomité Beveren 
Schepen
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Sint-Maarten (Sinte-Metten) staat, als patroonheilige van gemeente Beveren, bekend als gulle 
gever en grote kindervriend. Sint-Maartensvieringen vinden traditiegetrouw plaats op  
11 november, zijn feestdag.

Maar Sint-Maarten is méér. Overal in Europa wordt hij gevierd als boodschapper van vrede en 
verzoening. Daarom trad gemeente Beveren enkele jaren geleden toe tot het Europees Cultureel 
Netwerk Sint-Martinus. Dit netwerk wil de figuur, de gebruiken en het erfgoed rond de Heilige 
Martinus levendig houden.

Binnen het netwerk ontwikkelt gemeente Beveren, samen met andere Sint-Maartensgemeenten, 
een Vlaamse Martinusroute. Het traject, dat doorheen Beveren naar Aalst, Roeselare en Ieper 
loopt, vormt de ontbrekende schakel op de Europese Pelgrimsroute van Utrecht naar Tours, de 
laatste rustplaats van St.-Martinus. De route is nog in volle ontwikkeling. Op ’t Leutig Pleintje 
(terras van CC Ter Vesten) prijkt een wandelboom die de richting van de Martinusroute aangeeft.

IN HET LICHT VAN  
MARTINUS VAN TOURS
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Tijdens de Sint-Maartentocht baadt Hof ter Saksen 
in licht en vuur. Wandelen kan, maar hoeft niet. U 
kunt ook gewoon genieten van vuurshows, muziek, 
vertellingen, animatie en een prachtig verlicht kasteel. 
En de oranjerie staat klaar met een hapje en een 
drankje.

Tip:  
Met uw eigen lichtje zorgt u voor nog meer sfeer.

En al wie met de fiets of te voet komt, hoeft zich alvast 
geen zorgen te maken over parkeren.

Vr 09|11|2018 | 18 > 22 uur 
Hof ter Saksen 
Haasdonkbaan Beveren 
erik.apers@beveren.be

Start begeleide en geanimeerde wandelingen 
(ongeveer anderhalf uur) om 18.30 en 20 uur. 

Op stap met een wandelend boswezen, een verlichte 
reus, lichtgevende paardjes, vuurzwaardvechters ... 
Vuurshows van Peter Gusta, Nila Hoop en Moving 
Fire Arts 
Permanente licht- en vuurinstallaties van Ron Jaluai 
en Zazzu

Doorlopend in het sfeervol verlicht kasteel  
Wijsneus een jonge Belgische groep met Beverse en 
Melseelse roots die goed in het oor liggende, eerlijke 
muziek maakt. Hun album “Tegen de Stroom” werd 
ondertussen opgepikt door Radio 2. 
Joke Van Roeyen magische vertellingen met een 
knipoog naar Sint-Maarten 
Madame Romina misschien wordt u wel een vurige 
toekomst voorspeld!

VRIJDAG 9 NOVEMBER | SINT-MAARTENTOCHT
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ZATERDAG 10 NOVEMBER | SINT-MAARTENSVUUR

16 uur Verzameling op de parking aan het kruispunt  
D. Van Beverenlaan met Sint-Martenslaan.

16.15 uur Vertrek van de Sint-Maartenstoet, 
voorafgegaan door de vendeliers en het trommelkorps 
van KLJ. Ouders en kinderen sluiten achteraan aan. Via 
de Oude Zandstraat gaat de stoet naar de Grote Markt.

16.30 uur Massagriel van op de pui van het 
gemeentehuis en de podiumwagen met 
voorbehouden plaatsen voor de kinderen die in de 
stoet meestappen. Aansluitend griel van handelaars 
gevestigd op de Grote Markt. 

17.15 uur Massagriel van de bewoners van de Grote 
Markt (eerst de zuidkant (N70), dan de oostkant en 
aansluitend de noordkant ( tot het kruispunt met 
Kasteeldreef). Mogen we vragen om verpakte losse 
snoep te gooien, geen andere voorwerpen.

De goedheiligman bracht dit jaar ook lekkers mee 
voor de wat ouderen. Tijdens de achtste editie van 
het kampvuurfestival “Sint-Maartensvuur” staat 
gezelligheid centraal, met verschillende optredens en 
randanimatie.

ZONDAG 11 NOVEMBER | 67STE SINT-MAARTENSVIERING

Randactiviteiten (Grote Markt): 
10 uur > zonsondergang  
scouts Sint-Hiëronymus bakken pannenkoeken op 
houtvuren. Traditiegetrouw gaat een deel van de 
opbrengst naar 11.11.11.

13.30 > 19 uur Sint-Maartenstripel, soep en 
frisdranken verkrijgbaar in de tent van het Koninklijk 
Sint-Maartencomité Beveren.

Rondrit: 
12.30 uur Europalaan, samenkomst en vertrek van 
Sint-Maarten te paard met zijn gevolg. Tientallen 
kinderen, al dan niet per fiets, volgen Sint-Maarten van 
wijk tot wijk.

12.50 uur Gaverlanddam

13.05 uur Sint-Martinusschool (Leon Labytstraat), 
grielen op de speelplaats in leeftijdsgroepen.

13.20 uur Lindenlaanschool, grielen op de 
speelplaats.

13.35 uur Pastoor Steenssensstraat (Congoke)

13.50 uur Bosbeek

14.05 uur Kruibekesteenweg, grielen ter hoogte van 
huisnummers 47/49

14.20 uur Centrumschool (Bosdamlaan), grielen op de 
speelplaats

14.40 uur Hof ter Welle, Sint-Maarten grielt hier alleen 
voor de allerkleinsten (kleuters)! Zij worden opgesplitst 
per leeftijdsgroep.

Za 10|11|2018 | 18 uur 
Speelplein 
Lesseliersdreef | Bosdamlaan 
dendium@hotmail.com 
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TEKENWEDSTRIJD

De kinderen van de Beverse kleuter- en lagere scholen 
kregen een affiche met de vraag om die in te kleuren 
en voor het raam te hangen. De beste tekeningen 
worden thuis opgehaald en in het gemeentehuis 
tentoongesteld.

Vanaf 2 november rijden de leden van het Sint-
Maartencomité doorheen de gemeente. Zij 
bekronen de mooiste en origineelste werkjes. De 
prijsuitreiking vindt plaats in het gemeentehuis op 
zaterdagnamiddag 17 november van 14 tot 16 uur.

VERKEERSHINDER

Op 11 november worden volgende straten verkeersvrij 

GROTE MARKT 
noordzijde vanaf 8 uur  
zuidkant (N70) 14.30 uur > 18 uur

VERKLEEDWEDSTRIJD

Kleuters en leerlingen van het lager onderwijs kunnen 
vooraf werken aan een originele Sint-Maartensoutfit. 
Die kunnen ze dan op Sint-Maartensdag dragen. Zij 
maken kans op een mooie prijs.

Sint-Maarten verwacht ook hen op zaterdagnamiddag 
17 november in de Burgerzaal van het gemeentehuis. 
En niet te vergeten, als Sint-Maarten op de parking 
aankomt om al zijn vriendjes naar de Grote Markt 
te leiden, bedelen de leden van het Koninklijk Sint-
Maartencomité aan honderden kinderen de lekkere 
paardengebakjes van bladerdeeg

Dank aan 
Dreamland | Kruidvat | Chocdecor | Dagbladhandel Het Engeltje

OUDE ZANDSTRAAT 
vanaf D. Van Beverenlaan tot Grote Markt  
14.30 uur > 18 uur
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SECRETARIAAT KONINKLIJK  
SINT-MAARTENCOMITÉ BEVEREN

E martinus.beveren@scarlet.be
KoninklijkSintMaartencomiteBeverenWaas

DIENST FEESTELIJKHEDEN

T 03 750 15 83
E feestelijkheden@beveren.be
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