
 

 

 

 

 

 

 

Woordje van de voorzitter, 

Beste mensen, 

De lente is aangetreden, voor velen onder ons genieten van  
de tuin en de bloemen. 

Kerstmis ligt nu ver achter ons, of reeds voor ons. 

Ja uw bestuur is reeds volop aan het beraadslagen voor het Internationaal Congres van de 

Kerststallenvrienden in 2020 te Aken. Als Vlaamse Federatie willen we onze cultuur tonen aan de 

bezoekers in de abdij ‘Val Dieu te Aubel. Dit alles op dd van 15/01/2020 tot 19/01/2020. 

Noteren jullie dit in uw agenda, en bezoek de website : www.euregiokrippen.be  

We rekenen op u allen. 

Maria Mertens De Bie          Voorzitter Fed. Vl. Kv.  

Wij herhalen graag onze oproep: aanvulling en vernieuwing van het bestuur 

Om verjonging, vernieuwing en betere takenverdeling in ons bestuur te brengen, zijn we op zoek 

naar verschillende mensen. Volgende taken willen we invullen: 

- wie werkt er graag met de computer, om alzo onze nieuwsbrief op te stellen? 
- wie heeft er organisatietalent  om een daguitstap, museumbezoek te plannen? 
- wie  wil  mee de bestuursvergaderingen  plannen en een verslagje maken ? 
- wie heeft er interesse in erfgoed en wil mee opzoekingen doen naar verschillende 

organisaties die werken rond ‘ Kerst in Vlaanderen’ 
- wie kan en wil archief beheren van onze vereniging ? 
- wie wil en kan contacten onderhouden met de Wereldfederatie van Kerststallenvrienden ? 

 

U ziet er zijn zeker nog mensen welkom in ons bestuur om onze vereniging verder levendiger te 

houden en verder uit te bouwen…. 

Wij - het huidig bestuur - helpen je sowieso bij de aanvang van je nieuwe taak. 
Interesse ? Neem dan contact op of wil je nog meer weten over deze taken, je mag mailen of bellen 

naar één van onze bestuursleden (zie bestuurslijst). 

FEDERATIE VAN VLAAMSE KERSTSTALLENVRIENDEN 

“““SSSTTTEEELLLLLLAAA   DDDUUUCCCEEE”””   

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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Onze bestuursleden: 

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

 Proost E.H. Wim SELDERSLAGHS - Kapellebaan 30. - 2240 Zandhoven -
wim.selderslaghs@bisdomantwerpen.be 

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

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

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

 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 

Overlijdens 
 
Op dd van 24/03/2018 is een van onze stichtende leden Mev Boon Dierkcx Jacqueline overleden te 
Turnhout, zij was geboren op 02/03/1929. 
Haar echtgenoot ligt mee aan de basis van onze Federatie en zij hebben steeds in Turnhout een grote 

inbreng gehad bij de organisatie ‘Kerst in de stad’. Tevens hopen we dat de kinderen dit prachtig 

werk willen blijven verder zetten. 

Op dd van 01/04/2018 is Mevr. Lutgardis D’Haene overleden te Kortrijk, zij was geboren op 
19/05/1932. 
Deze dame is een van onze trouwe leden, die deelnam aan  verschillende internationale congressen. 
Ook erfgoed lag haar nauw aan het hart, denken we maar aan de mooie kerstkaartjes die ze elk jaar 
presenteerde.  

 Het bestuur bied  aan  deze families onze oprechte deelneming en wenst hen veel sterkte toe.. 

Ledenontmoeting te Leuven 

Op zaterdag  23 juni brengen we een bezoek aan M. Museum Leuven.  

M - Museum Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende 

architecturale setting van de Belgisch toparchitect Stéphane Beel. Naast de vaste collectie 

presenteert M tijdelijke tentoonstellingen  van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars. 

Afspraak aan het Station van Leuven te 14 uur. We gaan dan te voet tot aan het Museum - Leopold 

Vanderkelenstraat 28  - 3000 Leuven. Zie ook : www.mleuven.be 

Na het bezoek sluiten we traditioneel af met een gebakje en drankje. 

Deelnameprijs is 15€  voor leden en partner. Niet leden betalen 20 €  

Te storten op rekeningnummer BE76 7895 8149 369 VOOR 15 JUNI MET VERMELDING “LEUVEN” 
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