
 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

Stilaan komen de feestmaanden in zicht. Ook het kerstfeest met al zijn toeters en bellen. 

Voor ons, Kerststallenvrienden, blijft dit toch het feest van hoop en vrede. Samen gedenken we de 

geboorte van Jezus, dit kleine kind dat toen trachtte vrede te brengen. 

Is dit ook niet een beetje onze taak, om nu in deze woelige wereld, de mensen samen te brengen 

rond de kribbe. 

Tevens willen we, met onze kerstkaartenactie, zeker terug de aandacht van iedereen vestigen, op het 

kerstverhaal en hoe dit reeds eeuwen lang door allerlei kunstenaars, volksmensen enz .wordt 

uitgebeeld. 

Vanuit ons bestuur willen we u allen een fijn en gezond 2018 toewensen. Moge de kerstvreugde u 

het ganse jaar begeleiden. 

Maria 

 

 

TENTOONSTELLINGEN 

- Unieke Kerststallen tentoonstelling in GeMuDes (Gemeentelijk Museum van Destelbergen     

(onder het gemeentehuis van Destelbergen Dendermondesteenweg  430)  Deze 

tentoonstelling van wellicht 150 kerststallen  begint op 9 december, en is te bezichtigen elke 

zaterdag en zondag  van 14 tot 18 uur laatste kijkdag 7 januari 2018. 

- Gilbert Van Cauter stelt zijn kerststallen ten toon bij hem thuis Oude Baan 9 te Lebbeke - 

elke dag van december. Enkel op afspraak 052/41 01 81 

- De kerststallententoonstelling in de Sint-Jozefkerk  - Rerum Novarumlei 47  Brasschaat -  is 

tijdens de Kerstmarkt te bezichtigen  op zaterdag 16 december 2017 van 12 tot 20 uur en 

zondag 17 december 2017 van 12 tot 18 uur. 

De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro . Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. 

Thema is “Erfgoed” 

FEDERATIE VAN VLAAMSE KERSTSTALLENVRIENDEN 

GRASDRIES 2  2930 BRASSCHAAT 
Reknr  BE76 7895 8149 3695 

FACEBOOK: “LEVE DE KERSTSTAL”  
WEBSITE www.kerststallenvrienden.be -INFO : fvkerststallenvrienden@telenet.be 
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Het is weer zo ver…Wat gaat de tijd snel!  
Mogen we jullie vragen om het lidgeld te hernieuwen? 
Nog steeds 12,50 euro voor een jaar Nieuwsbrief. 
Te storten op rekeningnummer BE76 7895 8149 3695. 
Je mag deze nieuwsbrief door sturen naar familie, vrienden 
en kennissen, met de vraag of ze lid willen worden. Dank U 
(naam en adres niet vergeten door te geven a.u.b.) 

http://www.kerststallenvrienden.be/
mailto:fvkerststallenvrienden@telenet.be
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http://www.unfoeprae.org/


- Al een vijftal jaren maken Chantal en Franky in hun eigen living in de G. Vermeerschlaan 11 te 

Veurne -  de  kerstsfeer naar binnen. Centraal staat een Anton Pieck – kerstdorp waarin het 

kerstverhaal verwerkt wordt. In diezelfde  ruimte staan ook ondertussen bijna 500 

kerststallen. Van groot naar klein, mooie en volkse  verhalen, van klassiek tot modern, in 

zoveel materialen , diverse landen en werelddelen, … 

Het is gratis open vanaf 9 december tot 7 januari. In de  weekends van 9 ,10 en 16, 17 is  

sowieso iedereen zomaar welkom. Voor de overige dagen is het wenselijk een seintje vooraf 

te geven op 0496 287290 ((Chantal) of 0496 285230 (Franky) of ook 

leune.decrop1@scarlet.be.  …….en nog dit : het Spaanse Veurne is zeker een bezoekje 

waard….. 

- Berchem – St Wmmibrorduskerk (Grote Steenweg / H.Hartstraat/singel 31) 

Kerststallententoonstelling  met thema “ Iconen” van 17 december 2017 tot 7 januari 2018  

Openingsuren van 13.00 tot 17.00 uur . Begeleide bezoeken op afspraak ; 

guido.troubleyn1@telenet.be  of  +32 (0)479 960 664 

 Optreden van OTRADA - Russische folklore en dans -  op zondag 17 december om 15 uur 

en tijdens de KERSTNACHTVIERING van zondag 24 december 2017 om 24.00 uur. 
- Kerststallententoonstelling “De Wereld rond”uit de verzameling van Jan Holvoet 

In de kantine van Residentie Torenzicht Verheyenplein 11Verrebroek  
Gratis toegankelijk  van zaterdag 9 december tot  zaterdag 16 december 2017 van 13.30 uur 
tot 18 uur. Op afspraak kan ook via 0473 80 64 15.of holvoet.jan@telenet .be 

- Schoten - Deuzeldlaan : Op zaterdag  16 december 2017   is er In de Heilig Hartkerk  een 
tentoonstelling  van allerlei kerststallen  en andere kerstartikelen van vele  landen te 
bewonderen   (o.a. uit de collectie van Jan Holvoet).De kerk is open tussen 15.00  en 18.00 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Er worden ook werken tentoongesteld van een Schotense 
liefhebster  in de schilderkunst   nl vera pauwels. 

- Kerstmis in het Mariapark – Herentalsebaan – Oostmalle. Tentoonstelling in de 
ontmoetingsruimte met stallen van verschillende kerststallenbouwers, dit van 15 december 
tot 6 januari. Bezoek ook de Kempische kerststal in de kapel!  Opening van de Kerstperiode 
op 17 december te 14 uur in de kapel, met kinderkoor en uitbeelding Kerstverhaal. 

- De kerststallen van Theo Van Nueten staan ten toon op Markt 33 te Geel, dit  op een 
boogscheut van de echte kerststal op het marktplein. Te bekijken van vrijdag 15 december 
tot en met dinsdag 26 december. De tentoonstelling is elke dag open van 10 tot 20 uur. Enkel 
op zondag 24 en maandag 25 december is dat van 10 tot 17 uur. Toegang is gratis. 
Tevens zijn er kerststallen in flessen gemaakt  door Leo Buytaert en wassen kerstbeelden van 
de hand van Paul Willems te zien. 

- Wereldkerststallen van wijlen Toontje Gilissen. Dit in WZC Hof te Bloemen – Past.Van 
Mierlolaan te Heusden. Open van 9 december tot 26 december van 14 uur tot 17.30 uur. 

- De kerststallententoonstelling  van Jef Daelemans is open van 15 tot en met 27 december  

telkens van 14 tot 18 uur in de Onze Lieve Vrouwgeboortekerk - Kioskplaats 88, -Hoboken  

Op 15 en 26 december 2017 tot 21u30 open en de inkom is gratis 

Kerstconcert Sint Ceciliakoor op dinsdag, 26 december 2017 - vanaf 19 uur toegankelijk Onze 

Lieve Vrouwgeboortekerk. Kerstmarkt op   de Kioskplaats op 15 december  - open tot 22 uur. 

 

 

 

 

Kerstkaartenactie 
VLAANDEREN LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT 

Stuur naar elkaar een wenskaart met een afbeelding op van het kerstgebeuren! 

Wat je zeker ook kan doen is een foto van jezelf nemen met enkele wenskaarten 
 (met kerstafbeelding) en plaatsen op www.ikschrijfgeschiedenis.be 

Zie ook vorige nieuwsbrief! 
 

 

 

mailto:leune.decrop1@scarlet.be
mailto:holvoet.jan@telenet
http://www.ikschrijfgeschiedenis.be/


Kinderen bouwen een kerststal, en aanhoren het verhaal: 

Op dinsdag 31/10/2017, nodigen we samen met de Jeugdraad  
 Hob Nob,( jeugdlokaal) en Speelpleinwerking Brasschaat alle  
de kinderen uit vanaf 8 tot 12 jaar. 
We starten om 9 u in lokaal ‘Hob Nob’ Het Heiken, om samen  

het kerstverhaal te vertellen en onze kerststal te maken in 
 krantenpapier. Zie ook www.brasschaat.be onder jeugddienst. 
Inschrijven voor 25/10/2017 bij info@kerstmarktbrasschaat.be  

of tel; 03/663.08.80 Maria Mertens De Bie. 

 

Boek “Het feest van Kerstmis” 

Door Jan Holvoet 

Ik ben gestart met opzoekingwerken in 1997, uitgaande van de twee evangelies waarin het 
kerstgebeuren wordt beschreven: Volgens Lucas, die het bezoek van de herders beschrijft; en 
Matteüs die nadruk legt op de wijzen . 
Er is nog een evangelie – dit van Johannes – maar dit beperkt zich tot de stamboom van Jozef en 
Maria(nogal saai om te lezen) 
Grote hulp bij de opzoekwerken waren de bijbel, het parochieblad, verschillende kranten, de boekjes 
van nonkel Fons, zonnekind, zonneland, Vlaamse filmkes , tijdschriften en zo veel meer.  
Een eerste kleine beperkte uitgave verscheen in 1998 in 2016 is het boek af….. 

De inhoud van het boek gaat over het ontstaan van kerstmis algemeen, hoe de  kerststal is ontstaan, 
een omschrijving van de kerstfiguren, de kerstgebruiken in verschillende landen, heidense gebruiken 
in de kerstperiode, een apart stukje over de Drie Koningen en de kerstman, en zo veel meer. 
Dit alles is rijkelijk geïllustreerd met veel eigen foto’s vanuit mijn kribbeverzameling.  

Boek geringd in zwart/wit kost  8 euro -Boek geringd in kleur komt op 18 euro 
Luxe uitgave, gelijmd, met als extra Kerstwoordenboek, komt op 28 euro 
+ gratis patroon om zelf kerststal te haken + patroon voor kruisjessteek (zolang de voorraad strekt). 
Indien op te sturen komt er 6,5 euro verzendkosten en 1,5 euro verpakking bij (8 euro in totaal) 
Het boek kan men  bestellen bij Jan Holvoet, Boomgaardstraat 2, 9120 Melsele, tel 0475 80 64 15 of 
holvoet.jan@telenet.be met storting van het totale bedrag op rekeningnummer BE31 6528 1096 
5855. 
Vergeet niet uw naam, adres, telefoon en e-mail adres te vermelden voor eventuele verzending. 

Inschrijven kan tot eind november 2017, afhalen tegen 15 december. Bestellen na deze datum is 

afhaling in januari 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Het 21ste Weltkrippenkongress zal 
plaatvinden in de Euregio Maas-Rhein van 
15 t/m 19 januari 2020 in Aken. 
De organiserende verenigingen zijn: 
Rurdorfer Krippenverein (Duitsland), 
Association Belge des amis de la 
crèche(Oostcantons), Federatie van 
Vlaamse Kerststallenvrienden(Vlaanderen) 
en Vrienden van de Kerstgroep (Nederland). 
In onze volgende Nieuwsbrief meer daarover. 

 

http://www.brasschaat.be/
mailto:info@kerstmarktbrasschaat.be
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Overzicht van de bijeenkomst in Beerse 

   

   

   

Onze ledendag in Geraardsbergen 

  


