
DE DESSELSE KERSTSTAL 
Een boeiend stukje vervlogen Kempen. 
 
In december 1966 werd op initiatief van de plaatselijke middenstandsorganisatie, in overleg 
met pastoor Oncea voor het eerst een kerststal op de markt van Dessel-centrum geplaatst. 
Jef Damen van den Dijk nam de leiding bij het optimmeren van deze stal in Kempense stijl. 
Na enkele jaren nam K.W.B. Dessel het jaarlijks opbouwen, afbreken en opbergen op zich. 
Dat het afbreken van de stal niet altijd even vlot verliep wordt bewezen door het feit dat 
tijdens een strenge winter, de hoeksteunen van de stal waren vastgevroren en moesten 
doorgezaagd worden om plaats te ruimen voor de jaarmarkt begin maart. In al die jaren 
was de opbergplaats in de omgeving van de Markt; eerst op de Kwademeer, later bij Jef Van 
Gorp in de Boonhofstraat.  
ln december 1980 werd deze eerste kerststal met zijn prachtige wassen beelden, destijds 
gemaakt door de Arme Klaren in Turnhout, door brand vernield.  
Op zaterdag, 31 oktober 1981 werd, onder impuls van de KWB, in de gemeentelijke werk-
plaats gestart met de bouw van een nieuwe stal, waarbij getracht werd een zo getrouw  
mogelijke kopie te maken van de eerste. Leo Mermans was raadgever en medewerker bij 
de timmerwerken; Godfried Luyten en Gust Broekx zorgden voor de dakbedekking. De 
plaasteren beelden die de vorige jaren in de kerststal in de kerk stonden, werden door  
Henri Van Beylen kunstig herschilderd en een ploeg van gepensioneerden bracht het hout-
beschermingsmiddel aan.  
De nieuwe stal kwam er dankzij de medewerking en geldelijke steun van alle parochiale  
organisaties. Zelfs Sint Niklaas droeg zijn geldelijke steun, die hij mocht ontvangen tijdens 
zijn jaarlijkse rondgang in november, af aan het project.  
 
Natuurvereniging "Den Bunt" 
plaatst stal in een Kempens kleedje.  
 
Eind 1985 sloot natuurvereniging 
"Den Bunt" zich aan bij het initiatief.  
De verlichte spar werd verbannen en 
vervangen door zomereiken en gro-
ve dennen. In plaats van een meta-
len  afrastering kwam er een houten 
hekwerk bekleed met bezembrem.  
Er werd een heideveldje gemaakt 
waarop schapen grazen tussen de 
bossen "bunt".  De voorzijde van de 
stal werd verbouwd, waardoor de 
schapen 's avonds in de potstal te-
recht kunnen.  
 



In 1992 werd de stal uitgebreid met een woonst voor Cesar, de ezel. Ook de dakbedekking 
was dringend aan vervanging toe. Het koren hiervoor, afkomstig van een roggeveld voor-
aan in de Werbosstraat, werd begin juli gepikt tijdens een oogstdag in Oud-Kempense stijl. 
Met haak, pik en streek werden 432 garven koren gepikt en opgezet in hopen van 12 gar-
ven. Deze werden begin augustus bij Trees op de Kattenberg onder de hangar gestapeld en 
op 9 oktober werd het 'koren met de vlegel gedorst en werden de de kwalmen gemaakt en 
door toedoen van Jos Damen, bijgestaan door bereidwillige handen, werd de gerenoveer-
de kerststal voorzien van een ambachtelijk geknoopt strooien dak. Een oude zieke fruit-
boom werd door Roger Molenberghs getransformeerd tot zwik voor de Kempense put.  
Dat is ook Kempens; afgedankte materialen bijhouden tot ze toch maar een ergens kunnen 
verwerkt worden.  

Meer en meer ontplooit de kerststal zich kindvriendelijk: de haan scharrelt er rond met z'n 
kippen; een konijn met hoogtevrees knabbelt er aan een wortel op een schab. Bijen bren-
gen het Kempens heiboerke wat zoetigheid.  
En zo groeit samen met het enthousiasme van de talrijke medewerkers, het kersttafereel 
uit tot een jaarlijkse trekpleister voor jong en oud; voor dorpeling en verre bezoeker.  
Hopelijk spoelt dit plekje landelijke rust ook uw stress weg! 
 
Tekst: volgens strooibriefje aan de stal (auteur onbekend). 
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