
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledendag op 13 mei in Diest 

 

We kwamen met de kerststallenvrienden bij elkaar om 11.30 op de  

grote markt aan de Sint-Silpituiskerk.Het is altijd heel goed om elkaar  

weer te zien.We gingen met de gezellige groep naar het restaurant 

 “ in de zoete inval” waar we ons buikje hebben rond gegeten en fijne  

gesprekken hebben gevoerd.Om 14.00 uur begonnen we met het 

hoofdprogramma, waar er nog wat vrienden bij kwamen. 

Met een gids bezochten we de religieuze kunst in de Sint-Silpituiskerk  

waar we ook een kunstwerk tegen kwamen van onze kerstallenvriend  

Jozef Daelemans, hij heeft het geboortehuis van Sint Jan Berckmans  

in miniatuur gemaakt.We zijn ook nog wat te weten gekomen over het 

roddelkruispunt en de bierbrouwers. 

Om 16.00 uur hadden we het slot moment met heerlijk gebak en koffie  

en een gezellige nababbel. 

Wim en Hilde Van Loon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATIE VAN VLAAMSE KERSTSTALLENVRIENDEN 

GRASDRIES 2  2930 BRASSCHAAT 
Reknr  BE76 7895 8149 3695 

 
FACEBOOK: “LEVE DE KERSTSTAL” 

EN “VRIENDEN VAN DE KERSTSTAL” 

WEBSITE www.kerststallenvrienden.be 

INFO : fvkerststallenvrienden@telenet.be 
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WOORDJE VAN DE VOORZTTSTER  

Beste mensen, 

 

Dank voor jullie trouw en inzet voor het ‘kerstverhaal’. Zoals jullie reeds via verschillende acties vernomen 

hebben, zijn we op weg naar ‘erkenning als immaterieel erfgoed’. 

Dit vraagt enorm veel inzet van Jan, Guido en mezelf, onder begeleiding van Leca en Crkc. 

Onze oproep naar jullie toe, is niet enkel onze nieuwsbrief lezen, maar vooral : 
- Nieuwe mensen aanspreken, lid laten worden. 

- Ook  verenigingen die werken rond de kerststal, (bv buitenkerststallen opbouwen) 

- Graag zoeken we ook  contact met diensten, zoals provincie of toerisme, in uw omgeving. 

Hoe meer bekendheid we kunnen geven aan onze Federatie Vlaamse Kerststallenvrienden, hoe sterker ons 

dossier in de  komende jaren gedragen wordt. 

We rekenen op u allen.      Maria Mertens De Bie 

Voorzitter Fed. Vl. Kv.  

 

ERFGOED: HOE VER STAAN WE ER MEE……. 

Om eerlijk te zijn, eigenlijk nog niet te ver. Het is verdomd moeilijk om alles netjes op rij te krijgen. 

Daarom doen we nog eens een beroep op jullie! Wat je moet doen is niet moeilijk….gewoon antwoorden – 

zonder nadenken – op volgende vragen…… 

 

Wat is volgens U de federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden? 

Met andere woorden wie de federatie eigenlijk is….. 

Wat doen wij als vereniging? 

Het gaat hem hier niet alleen over het organiseren van bijeenkomsten, maar vooral wat ons bestuur doet naar 

jullie leden (of ook anderen) toe! 

Hoe zijn wij(als vereniging) en jullie (als persoonlijkheid) betrokken bij de erfgoedgemeenschap? 

Anders gezegd: wie zijn jullie (de leden) -  die werken rond de kerststallencultuur – en wat doen jullie? 

Eigenlijk een curllicum vitte van jouw zelf, maar dan met betrokkenheid rond de kerststallencultuur. 

 

Als vereniging hebben wij al allerlei acties op touw gezet om in de belangstelling te komen. 

Wij denken hier aan onze bijeenkomsten in Antwerpen – Help red de kerststal- en in Turnhout – Leve(n) de 

Kerststal. Ook nog de actie met het verzamelen van de steunbetuigingen, de wenskaarten actie en het 

opzetten van een website en facebook pagina. 

Wat heb jij persoonlijk gedaan om in de belangstelling te komen? 

 

Graag uw antwoorden doormailen naar holvoet.jan@telenet.be of schriftelijk Boomgaardstraat 2 9120 

Melsele 

 

De werkgroep zal in september terug bijeen komen. Hopelijk zijn er tegen dan al enkele gedeelten van het 

aanvraagdossier afgewerkt. Wij hebben nog tijd tot in november om ons dossier binnen te brengen en als dit 

lukt, horen we volgend jaar in mei of we erkend zijn als immaterieel erfgoed. 

 

WAT ORGANISEREN JULLIE MET DE KERSTPERIODE ? 

Wij zouden graag tegen onze volgende nieuwsbrief – en op onze website - een activiteitenkalender maken. 

Het is dus de bedoeling om jullie activiteiten die je organiseert door te geven: waar het om gaat 

(tentoonstelling, kerststallenroute, concert, en andere) – wanneer (datum en tijd) – en waar het plaats heeft 

(gemeente, straat, zaal,….) – en of er inkom moet betaald of niet. Dit alles doorgeven vanaf nu tot einde 

september. Na deze datum kan het niet meer opgenomen in onze nieuwsbrief, maar wel nog op onze 

website. Stuur alles door naar holvoet.jan@telenet.be of Boomgaardstraat 2 9120 Melsele.  

 

RONDOM DE KRIBBE 

Dit boek kan je als lid nog altijd verkrijgen aan de prijs van 1 euro. Goed om op je kerstactiviteiten verder te 

verkopen aan 5 euro…..of als geschenkje….Bestellen bij Debaillie Paul -Pauwelslei 173 - 2930 Brasschaat - 

paul.debaillie@skynet.be 
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OPROEP VAN HET BRASSCHAATS KERSTCOMITE 

De kerststallententoonstelling te Brasschaat Driehoek, St Jozef, Rerum Novarumlei, heeft plaats 

tijdens het weekend van 16 en 17 december 2017, openingsuren : zaterdag 12 u tot 20 u, zondag van  

12 u tot 18 u. Thema dit jaar: ‘de kerststal is erfgoed ‘ ‘Oud en Nieuw’ 

Neem contact op met Maria Mertens De Bie als je wilt deelnemen aan deze tentoonstelling. 

mariamertensdebie@scarlet.be 

 

Kinderen bouwen een kerststal, en aanhoren het verhaal: 

Op dinsdag 31/10/2017, nodigen we samen met de Jeugdraad Brasschaat, Hob Nob, jeugdlokaal, en 

Speelpleinwerking de kinderen van 8 tot 12 jaar uit. 

We starten om 9 u in lokaal ‘Hob Nob’ Het Heiken, om samen het kerstverhaal te vertellen en onze kerststal 

te maken in krantenpapier.  

Inschrijven voor 25/10/2017 bij info@kerstmarktbrasschaat.be of tel; 03/663.08.80 Maria Mertens De Bie. 

 

KERSTKAARTENACTIE 

Einde vorig jaar hebben wij een actie gevoerd om terug wenskaarten op te sturen met kersttaferelen er op.  

Deze actie past bij het erkennen van immaterieel erfgoed en wordt dit jaar verder gezet. 
Onder onze leden, bevinden zich  verschillende mensen die wenskaarten maken en verkopen. In de volgende 

nieuwsbrief willen wij hun adressen melden ( doorgeven of opsturen aan Jan Holvoet) . Driekoningen taferelen 

mag natuurlijk ook!Zo kan u  kerstkaarten  bestellen bij hen om te verkopen op uw kerstactiviteiten of ze op                                                          

sturen naar familie en kennissen. Op het internet vindt je ook nog andere verkooppunten.  

 

WERELDCONGRES 2020 

Dit heeft plaats  van 15 tot 19 januari 2020 te Aken Duitsland. Er worden max. 500 deelnemers aanvaard. 

Als onderdeel van de Belg.Krippenfreunden en in samenwerking met de Nederlandse, de Duitse 

verenigingen, nemen wij als Federatie Vlaamse Kerststallenvrienden deel. 

Buiten het congres te Aken, bezoeken we verschillende tentoonstellingen, zoals Aubel “ Val Dieu”(hier 

nemen we deel) Luik (privaat Michel) – Krippana – Monchau  – Nederland plaats nog niet gekend. 

“In de abdij van Val Dieu kunnen wij, als Federatie ons voorstellen.   

Dit zal heel  wat voorbereiding vergen en in oppervlakte zijn we beperkt. Eerste vraag die we op de agenda 

zetten:  

- Wie van onze leden wil deelnemen? Antwoorden voor 15 september ! 

- Er zal een werkgroep opgericht worden. Wie wil meewerken?  

o Geef je naam op aan mariamariamertensdebie@scarlet.be telefoon 03/663.08.80 

 

OVERLIJDEN 

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van lid Albert Van den Durpel  

geboren te Lokeren op 3 rnei 1935 en er thuis overleden op 28juni 2017. 

echtgenoot van mevrouw Monique De Brandt. 

Wij bieden onze oprechte deelneming aan namens het bestuur en gekenden 

Van onze Federatie. 
 

 

AANVRAAG SUBSIDIE 

Hieronder de linken naar mogelijke subsidiekanalen voor restauratie van kerststallen en – beelden. 

  
 Projectsubsidies vanuit Erfgoedcel Noorderkempen: http://www.erfgoednoorderkempen.be/subsidies/ 

 Subsidies voor restauratie van Provincie Antwerpen: 
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/subsidies.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-
erfgoed/subsidies/subsidies-voor-lokale-erfgoedhouders.html 

  

Met vriendelijke groeten 

Elle Verwaest      Cultuurbeleidscoördinator   Tel 014 60 07 70 
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VOORWAARDEN UITLENING EN GEBRUIK VAN 

KERSTFIGUREN,KRIBBEN,STALLEN EN KERSTKAARTEN 

EIGENDOM VAN DE FEDERATIE VAN VLAAMSE KERSTSTALLENVRIENDEN 

 

De groepen  kunnen afgehaald worden mits goede afspraken en onder volgende voorwaarden: 

 

- Er wordt een document opgesteld – in dubbel – van uitlening der kribben. 
- Een verzekering is aan te raden (de zaal brandt uit – er is iemand die vandalisme uitvoert – enz). 
- Voorafgaande storting van 100 (honderd) euro per groep op het rekeningnummer BE76 7895 8149 

3695   met vermelding van het soort van groep die je wilt uitlenen. Na nazicht bij terugbrenging, en 
er is niets verdwenen of beschadigd , ontvangt u de betaalde waarborg terug. 

- De groepen kan je aanvragen via Maria Mertens - De Bie - Bethanielei 71 - 2930 Brasschaat - 
mariamertensdebie@scarlet.be 

- Voor afhaling en terugbrenging neem je contact op met Paul Debailli  -Pauwelslei 173 - 2930 
Brasschaat - paul.debaillie@skynet.be 
 

PANELEN 
GROEP TIMMERMANS 
Naar het verhaal van Felix Timmermans, "Waar de Sterre bleef stille 
staan."  
Suske Wiet, Wannes Raps en Schobberbeek vinden op hun bedeltocht de 

woonwagen met de Heilige Familie.  
Geschilderd door André Van der Borght. 
GROEP LICHT EN DONKER 
enkel het middenstuk - Kindje Jezus - is bewaard gebleven 
Geschilderd door André Van  der Borght. 
GROEP KEMPISCHE HOEVE 
De achtergrond was een tafereel van een Kempische hoeve 
(vernietigd),de stal (ook vernietigd)was tegen het tafereel gebouwd. 
H.Familie, sterzangers, engel, schapen en herder 
Geschilderd door André Van  der Borght. 
GROEP MIGRANTEN 
Man en vrouw met kind schuilen in een bushokje (niet beschikbaar)   
Levensgrote figuren, vreemdelingen,  met op de achtergrond de  
blokken van Linkeroever (vernietigd)  
Geschilderd door André van der Borght. 
GROEP STRAATKINDEREN 
Kinderen rond een kribbe  naar aanleiding van de kindermoorden. 
Achtergrond vernietigd. 
Geschilderd door André Van der Borght  
 
 
GROEP HAVENARBEIDERS 
Gemaakt naar aanleiding van 100 jaar St Anna parochie. 
Geschilderd door André Van der Borght  
 
 
DORP CONGOLESE KERSTGROEP 
De kist waarin de kerststal steekt is 1,10m hoog, lengte 2m en breedte1,20m. 
Er is nogal wat mankracht vereist om deze op te laden. Als transport is wel een  
lichte vrachtwagen nodig met een laadbrug. 
De kerststal is gemaakt op de missiepost van Rungu in het Mangbetu gebied. 
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LEDENDAG GERAARDSBERGEN 

Dit op 7 oktober 2017 
programma:  
13.45 uur: samenkomst aan de kerk op de markt 
14 uur: bezoek aan de kerk  
15 uur: bezoek museum mannekenspis  
16 uur: vrij om eventueel de muur te beklimmen  
               of te kuieren in de winkelstraten met mooie 
               en oude gevels of een wandelingetje langs  
              de Dender.                 
17 uur: mattentaart eten bij Olaf  
18 uur: wel thuis. 
Deelnameprijs leden en aanverwanten: 12 euro per persoon te storten op rekeningnummer  
BE76 7895 8149 3695 voor 25 september,  met vermelding naam en adres, en aantal personen. 
Niet leden betalen 15 euro per persoon. 
 

MET DE TREIN 

Zowel vanuit Gent als vanuit Brussel zijn er op bepaalde uren rechtstreekse verbindingen met Geraardsbergen. Vanuit 

Gent is dat een pendeltrein (Gent Sint – Pieters – Geraardsbergen) en vanuit Brussel is dat met de lijn Schaarbeek – 

Denderleeuw die stopt in Geraardsbergen (stopt zowel in Brussel Noord, Centraal als Zuid). Op andere uren is er 

mogelijk nog een overstap onderweg. Raadpleeg www.belgianrail.be voor juiste uren en trajecten. 

 

Wanneer je het station verlaat, steek je het stationsplein over. Aan de overkant neem je de straat links (Lessensestraat). 

Aan het volgende kruispunt ga je naar rechts (Grote Straat). Je daalt af naar de Dender, steekt de brug over en klimt 

langs de Brugstraat naar de Markt en de afspraaklocatie. 

 

MET DE AUTO 

Via de E17 

Vanuit Antwerpen neem je de E17 richting kust. In DESTELBERGEN neem je de uitrit naar de R4 richting Brussel 

(tweede deel van dubbele uitrit). In MERELBEKE verlaat je de R4 en kies je voor de E40 richting Brussel (links 

voorsorteren). Op de E40 neem je de eerstvolgende uitrit: WETTEREN en op het einde van de uitrit rechtsaf richting 

ZOTTEGEM – GERAARDSBERGEN. 

Je blijft die baan volgen, Zottegem voorbij, tot je Geraardsbergen bereikt. 

 

Via de E40 

Vanuit Brussel neem je de E40 richting kust. In AALST (éérste uitrit in Oost-Vlaanderen) verlaat je de E40 via het 

tweede deel van de dubbele uitrit. Aan het einde van de uitrit moet je verplicht rechtsaf richting NINOVE – 

GERAARDSBERGEN. De expresweg brengt je naar Ninove. Aan de verkeerslichten wanneer je Ninove bereikt, ga je 

rechtsaf richting BRAKEL – GERAARDSBERGEN. Na verloop van tijd kom je aan een kruispunt met aan de 

linkerkant achtereenvolgens een Mercedesgarage en een Renaultgarage. Aan dat kruispunt ga je linksaf richting 

Geraardsbergen. Je volgt die baan tot ze doodloopt op de ASTRIDLAAN in Geraardsbergen en daar sla je linksaf (aan 

een garage voor Renault Trucks). 

 

Op dit punt komen de routes via Gent (E17) en via Brussel (E40) samen. 

 

Voor het binnenrijden van Geraardsbergen, passeer je eerst een bewaakte overweg. De Astridlaan maakt een ruime 

bocht naar rechts en je bereikt een eerste verkeerslicht. Dit rij je voorbij (aan de rechterkant Lidl, Delhaize, Brico, enz. 

…) tot aan het volgende verkeerslicht. Daar ga je linksaf (richting Centrum). Spoorwegbrug over en afdalen naar de 

Dender (via deze straat stappen ook de treinreizigers). Brug over, klimmen naar de Markt en je bent er. 

 

Om te parkeren rij je best de Markt op, linksaf vóór de kerk en rechtsaf voorbij de kerk verder naar boven (zijstraat 

achter de kerk voorbij). Op het kruispunt boven heb je links en rechts parkeerruimte op de VESTEN. Op de Markt en 

naast de kerk is de parkeerruimte eerder beperkt. 

 

Mochten er zijn die uit een andere richting komen (bv. Via Oudenaarde – Brakel of van de kust of Vlaams - Brabant) 

en die een wegwijzer nodig hebben, laat het weten en ik probeer die te maken en te bezorgen.(met dank aan Noël). 
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Kennis maken met E.H. Wim SELDERSLAGHS 

Wij – onze federatie - hebben,Vicaris Wim leren kennen  

via Face book “Leve de Kerststal”. Hij plaatste foto’s met  

kersttaferelen er op, zodat iedereen kon mee genieten.  

Via die weg konden we met Wim een afspraakje te maken  

om eens een babbeltje te doen. 

   

Woensdag l.l. – 12 juli – was het dan zover.  

In het Bisschoppelijke Paleis van Antwerpen hadden we ,  

Maria en Jan, een persoonlijke kennismaking met  

Vicaris Wim. Zo kwamen we te weten dat Wim kerststallen- 

verzamelaar is sedert een jaar of 5…..gewoon beginnen  

verzamelen omdat hij kerstbeeldjes ten geschenke had  

gekregen uit dankbaarheid van iemand die er in Lourdes  

bij was. Nu heeft hij al een vitrinekast vol staan in zijn woning 

-Het klooster der Zwartzusters- en tevens het secretariaat van het Vicariaat Kempen- gevestigd te 2240 

Zandhoven, Kapellebaan 30. 

Kempen wil ook zeggen dat Turnhout ter sprake kwam….en dat de familie Boone gezamenlijk gekend was. 

Vicaris Wim volgt ons ook op de voet met ons project om de kerststal als immaterieel erfgoed te laten 

erkennen. Zo gaan we proberen om samen met hem de actie kerstkaarten dit jaar verder te zetten. 

Op onze vraag of hij “Proost” wilde worden van onze federatie, kwam een overtuigde ja over de lippen. En 

de vergaderingen van het bestuur wilt hij ook volgen – als het zijn agenda toelaat natuurlijk. De vergadering 

van Geraardsbergen heeft hij al opgenomen ! 

 

Na wat opzoekwerk hebben we hier de CV van Vicaris Wim: 

1995 - 1998: parochievicaris Retie & Jeugdpastor dekenaat Kasterlee 

1998-2000: parochievicaris Wommelgem & Borsbeek & Jeugdpastor dekenaat Wijnegem 

2000 - 2006: Nationale proost Chirojeugd Vlaanderen 

2001-2008: Europese proost FIMCAP 

2006-2007: pastoor Xaveriusparochie Borgerhout, parochievicaris Heilige Drievuldigheidparochie 

Berchem, federatiecoördinator Borgerhout, adjunct-deken Antwerpen 

2007-2009: deken Kempen, pastoor 3 parochies Oud-Turnhout, pastoor-deken Kasterlee, Lichtaart, 

Vosselaar 

2014: Vicaris voor de Kempen. Binnen zijn Vicariaat is hij bevoegd voor alle pastorale sectoren en 

geloofskernen, zoals parochies, de pastorale werking in scholen, jongerengroepen, christelijke 

bewegingen, ziekenhuizen en woon- en zorgcentra; de pastores en de pastorale medewerkers; de 

kerkfabrieken; het gebruik en de bestemming van kerkelijk patrimonium. 

 

VAN HARTE WELGEKOMEN WIM ! 

Zijn  e-mail adres: wim.selderslaghs@bisdomantwerpen.be 
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