
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK AAN TENTOONSTELLINGEN DECEMBER 2016 - JANUARI 2017 
 

1. Brugge St.Andries .  

Gilbert Denhert en 2 vrienden stellen tentoon in zaal Valkenburg .                         
Een indrukwekkend aantal kersttaferelen met hier en daar waardevolle stukken . 
Jammer dat er veel dezelfde zijn en dat de mooie stukken niet altijd tot hun recht 
komen .   

 
2. Voormezele – Wilfried Desodt . 

Een heel mooie tentoonstelling ; vergeleken met onze vorige bezoeken stellen we 
vast dat er nog altijd nieuwe stukken bijkomen en dat de opstelling ruim is om zo 
de mooie beelden goed te laten overkomen .Een grote proficiat aan de inrichters .  
  
3. Bij Chantal en Franky in Veurne . 

Indrukwekkend : voor men aan de bel van de deur geraakt is men reeds in de 
kerstsfeer door de vele stallen en versiering bij de ingang .                                            
En binnen........de woonkamer werd omgetoverd in een tentoonstellingsruimte , 
overal beelden en mooie aangebrachte versiering . De initiatiefnemers doen mee 
aan de Veurnse Kunstroute waarbij iedereen tijdens 2 weekends bij kunstenaars 
of verzamelaars thuis terecht kan  . Chantal en Franky organiseren ook een klein 
kerstconcert .Prachtig om zo de kerstcultuur te promoten . 
 
4. Roeselare – H.Hartkerk . 

Remy en Jacqueline hebben met hun eigen kerststallen en enkele geleende 
beelden een heel mooie tentoonstelling gehouden .                                                                      
De mooie opstelling en de grote variatie aan beelden maken dat het zeker de 
moeite loonde om eens langs te gaan . 

 
Bezocht en verslag door Henri 
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5. Brasschaat, 

Een mooie en overzichtelijke tentoonstelling, heel veel werk in opbouw en dit voor 
enkele dagen, 
Door elk jaar een ander land in de belangstelling te plaatsen heeft deze 
tentoonstelling telkens een ander karakter. 
 

6. Hoboken, 

Deze tentoonstelling is zeer sober en laat de vakmankunst zien van de personen die 
tentoonstellen, zeer mooie aankleding van de tentoongestelde kerststallen. 
 

7. Berchem 

Door de grote verscheidenheid van de tentoongestelde kerststallen geeft dit telkens 
elk jaar een ander beeld van de geboorte van Jezus. Er is ook een overzichtuitgave 
gemaakt over dertig jaar kerststallententoonstelling in de Sint-Willibrordukerk te 
Berchem (verkoopprijs 5 euro). 
Met deze tentoonstelling is er ook zoveel mogelijk beroep gedaan op de personen 
die mede gewerkt hebben aan de voorbije tentoonstellingen. 
 
Bezocht en  verslag door Guido 
 

8. Brugge  Volkskundemuseum 

Het heemkundig museum was tijdens de kerstperiode aangepast met de collectie 
van Henri. Zijn stalletjes waren her en der verspreid , en één kamer stond er vol van. 
Een prachtig decor geeft dat……we hebben er van genoten…. 
 

9.  Temse  

Ze zijn uitzonderlijk, de tentoonstellingen van eindejaarswenskaarten. In het 
gemeentehuis van Temse stelde Jan Eeckelaert een deel van zijn collectie uit. Vooral 
ging het om de nieuwjaarskaarten en hun betekenis en symbolen er van.  Slechts 
een tweetal kasten waren gevuld met oude kerststalkaarten. Toch de moeite. 
 
Bezocht en verslag door Jan 
 

10.  Affligem 

Kerststallententoonstelling Gilbert van Cauter te Affligem 
De tentoonstelling Van door Gilbert gebouwde kerststallen mag dit jaar weer uniek 
genoemd worden.  Je waant je in de tijd van Breugel als je de Kempense hoeven 
bekijkt door Gilbert met veel engelengeduld gebouwd.De stallen met attributen zoals 
minimeubilair, werktuigen, neerhofdieren beplanting en verlichting maken het plaatje 
compleet.Ze getuigen van een grote zin voor detail. 
Wie de tentoonstelling bezocht zal net als wij genoten hebben om vol bewondering 
steeds nieuwe details te ontdekken. 
Proficiat Gilbert. 
 
Bezocht en verslag door Françoise en Marleen 

 



STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET IMMATERIEEL ERFGOED 
 
Op 22 maart zijn we begonnen met de officiële dossiers op te maken. Deze gaan we 
binnen doen bij het ministerie van cultuur omtrent half november. Aan iedereen 
bedankt voor de enorme medewerking op alle gebied….. 
 
We hebben 1501 intentieverklaringen binnen gekregen van gans Vlaanderen. Je kan 
de intentieverklaringen nog altijd aan ons bezorgen! 
 
Er zijn 592 wenskaarten binnen gebracht. Ook hier mag je er ons nog bezorgen…. 
 
Om de lijst van buitenkerststallen samen te stellen ,hebben heel wat mensen 
gereageerd, wat een mooi eindresultaat geeft .Binnenkort kan je de lijst vinden op 
onze website www.kerststallenvrienden.be  en kun je het overzicht bewonderen en 
deze dan desnoods aanvullen. Voor West Vlaanderen en Limburg doen we een 
warme oproep…hier zijn de minste reacties genoteerd….. 
 
We zullen nog even op de tanden moeten bijten….en we blijven duimen…… 
 
TENTOONSTELLINGEN 2017 
 
_ kerststallententoonstelling te Brasschaat Driehoek, St Jozef, Rerum Novarumlei,  
Weekend van 16 en 17 december 2017. Thema dit jaar: ‘de kerststal is erfgoed ‘ 
Oproep naar u allemaal, neem contact op met ons voor uw deelname aan deze 
tentoonstelling. Inschrijven en info bij Maria Mertens De Bie. 
 
_ Ben je al zeker van uw tentoonstelling, liggen datum en plaats al vast??? Geef de 
gegevens door aan Guido Troubleyn , zodat deze dit kan doorgeven aan onze 
Nederlandse kerststallenvrienden en een lijst voor onze nieuwsbrief kan opmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONZE BESTUURSLEDEN 
 

 Debaillie Paul -Pauwelslei 173 - 2930 Brasschaat - paul.debaillie@skynet.be 

 Holvoet Jan - Boomgaardstr. 2 - 9120 Melsele - holvoet.jan@telenet.be 

 Jaspers Marleen - Borgersteinlei 66 - 2860 St Katelijne Waver – marl1.jaspers@gmail.com 

 Mertens De Bie Maria - Bethanielei 71 - 2930 Brasschaat - mariamertensdebie@scarlet.be 

 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 

Op onze laatste vergadering hebben we onze ledenlijst na gezien. Er zijn dus – via onze 

acties – wel wat nieuwe leden bijgekomen: WELKOM !. 

Wat ook opviel was dat er nog een deel van onze leden het lidgeld niet hebben vernieuwd. 

Mogen wij vragen om dit alsnog te doen? Van harte bedankt! 

 
Reknr  BE76 7895 8149 3695 

Nog steeds 12,50 euro 
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LEDENDAG OP ZATERDAG 13 MEI IN DIEST. 
 

voorprogramma (niet verplicht, wel aan te raden) 
  
11.30 bijeenkomst in Diest op de Grote Markt, aan de Sint-Sulpitiuskerk 
11.45 restaurant-tearoom “IN DEN ZOETEN INVAL”, Grote Markt 6, 3290 Diest (tel. 013 32 63 51) 

          lunch: hartelijke koude schotel met een variatie van vis en vlees, met regionale 
seizoensgroenten en frietjes ( 15 p.p.) 
  
voor dit gedeelte wel zo spoedig mogelijk bevestigen, daar ik plaatsen dien te reserveren in 
het restaurant. 
  
hoofdprogramma 
  
14.00 bijeenkomst in Diest op de Grote Markt, aan de Sint-Sulpitiuskerk 
14.30 rondleiding met gids  
          de religieuze kunst in de Sint-Sulpitiuskerk (ongeveer één uur) 
          kleine stadswandeling met bezoek aan enkele belangrijke bezienswaardigheden 
16.30 tijd voor gebak en koffie 
          “ IN DEN ZOETEN INVAL”, Grote Markt 6, 2390 Diest 
  
Deelname prijs voor het hoofdprogramma is 15.00 euro per persoon – met de lunch bij is dit 
30 euro per persoon - te storten op rekening BE76 7895 8148 3695 van de Federatie 
Vlaamse Kerststallenvrienden, Grasdries 2, 2930 Brasschaat, en dit voor 7 mei aub. 
  
gelieve niet te talmen met het bevestigen van uw deelname aan de dag in Diest  
groeten, 
  
Guido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

   


