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V.W.O SINTELOOITROTTERS MEISE
********************************************************************************** 

Zondag 3 januari 2016 om 14 u 15 o.l.v. Frans en Joske Heyvaert 

Wandeling in Wolvertem  - Startplaats: Parking SPORTSCHUUR 

(Populierenlaan/Driesstraat) - +/- 7 Km 

Langs rustige wegen. 

**************************************************************************************************************************************************************************************************  

 

Het bestuur, al de wandelleiders van de Sint-Elooitrotters wensen u in 2016 een 

VREUGDEVOL, GEZOND en een jaar vol interessante WANDELINGEN. 
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WANDELBESCHRIJVING: 

Startplaats: Parking Sportschuur/Wolvertem 

We verlaten de parking van de Sportschuur en volgen de Dries naar links tot aan de 

beek en daar nemen wij het voetpadje dat ons door de beemden brengt. Voorbij de 

samenloop van de 2 beken gaan we het bruggetje over tot aan de Neerpotenstraat. 

Even naar links en dan rechts de zijstraat in (noemt ook Neerpoten) en dan links het 

veldwegeltje volgen tot aan de Kouterbaan waar we rechts nemen richting 

Monument. Volgen tot aan de eerste straat links, de Roskamstraat volgen tot de 

Steenhuffelstraat, rechts naar de kerk. 

 

(Onze vroegere pleisterplaats café “De Lindeboom” is sinds een paar weken gesloten 

en tot op heden heeft men nog geen opvolger gevonden ! Spijtig.) 

Voorbij de kerk gaan wij naar rechts tot aan de Drijpikkelstraat die we oversteken  

(OPLETTEN voor het VERKEER !!)en dan de Beekstraat volgen tot aan de 1ste weg 

rechts, richting Boskapel. Een bezoek aan de pas gerestaureerde kapel is zeker aan 

te bevelen! Volg daarna de dreef naar de Drijpikkelstraat die we oversteken 

(OPLETTEN !!) en verder de dreef volgen richting Wolvertem tot aan de 4 Eiken waar 

we rechts het veldwegeltje nemen dat ons terug naar de Sportschuur brengt..  

AFSTAND: +/- 7 km  

 

Beemden in Wolvertem 

 

 

Het natuurgebied Wolvertemse Beemden situeert zich tussen Wolvertem en het 
dorpje Imde langsheen de loop van twee riviertjes : de Zyp en de Meuzegemsebeek, 
die hier ook samenvloeien en zo de Molenbeek vormen. Het gebied bestaat uit een 
landschappelijk zeer aantrekkelijke afwisseling van hooilanden, graasweiden, ruigtes 
en bospercelen. De weilanden zijn dikwijls omlijnd met bomenrijen, vaak populieren, 
soms knotwilgen.De naam 'Beemden' komt in Vlaanderen wel vaker voor en verwijst 
naar vochtige weiden - vaak langs beekjes gelegen - die vaak overstroomden (vooral 
's winters). Deze min of meer natuurlijke weiden of natte hooilanden, waren ook vaak 
'gemene' (gemeenschappelijke) weiden.Vandaag is het gebied nog steeds heel nat. 
De beekjes overstromen zeer regelmatig; bij langdurige of hevige neerslag staan 
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ettelijke hectaren onder water en is er geen doorkomen aan. Dit is op zich voor de 
natuur niet zo erg, ware het niet dat de beekjes sterk verontreinigd zijn door 
huishoudelijke afvalwaters. Op die manier worden de overstroomde percelen 
regelmatig getrakteerd op zeer voedselrijk water en vuil slib, waardoor vooral 
stikstofminnende planten zoals brandnetel, akkerdistel en kleefkruid het uitermate 
goed doen. Maar beterschap is in zicht, want de verwezenlijking van de collectoren 
die een groot deel van het Wolvertemse afvalwater moeten gaan afvoeren naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Merchtem begint stilaan concrete vormen aan te 
nemen. Hoop doet leven, maar helemaal proper zal het water nooit zijn. 
 

DE BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE KERSTSTAL 

 Aanvankelijk hadden de christenen helemaal geen behoefte om het leven van 

Christus uit te beelden. Ze leefden immers nog onder de Joodse traditie waar geen 

afbeeldingen mochten worden gemaakt van al wat goddelijk is. 

 In de vierde eeuw verandert dit: men begint Kerstmis te vieren ter vervanging van 

bestaande heidense (mid)-winterfeesten en zo ontstaan de eerste realistische 

afbeeldingen van Jezus’ geboorte. De oudste afbeeldingen van dit gebeuren vindt 

men in de catacomben te Rome. Maria zit er vaak afgebeeld op een troon om haar 

goddelijk Kind aan de mensheid te tonen.  

 Tot aan de tiende eeuw zijn er in het Westen 

weinig kerstvoorstellingen bewaard gebleven 

omwille van oorlogen en verwoestingen allerhande. 

De eerste kerststalbouwer was Franciscus van 

Assisi (1172- 1226). Hij was zo onder de indruk van 

onze God die mens wilde worden dat hij dit 

gebeuren in alle eenvoud wilde uitbeelden. Daartoe 

plaatste hij in 1223, in het bos bij het stadje Greccio dichtbij Assisi in Italië in een grot 

een kribbe met wat stro. Hij vroeg aan een plaatselijke boer om Sint Jozef uit te 

beelden en aan een boerin om Maria te zijn. Een klein kindje legde men toen in een 

voederbak. Er werden ook een os en een ezel bijgeplaatst. Zo werd een levende 

kerststal een feit en hield men zo de eerste ‘echte’ kerstviering.  

 

Rond de kribbe met het kind Jezus treffen we aan: Maria en Jozef, meestal in 

aanbidding geknield, een os en een ezel die het kind moesten ‘verwarmen’, herders 

met schapen en de drie Wijzen uit het Oosten. De os en de ezel hoorden erbij omdat 

er naar hen verwezen wordt bij de profeet Jesaja 1.3. Na de hervormingen waartoe 

Luther en Calvijn aanleiding gaven, werd er met het Concilie van Trente en de 

Contrareformatie een nieuwe wending gegeven aan het katholicisme, er werd een 

betere kennis van het geloof benadrukt. De catechesebeweging probeerde de 

gelovigen toen meer geloofskennis bij te brengen niet zozeer door enkel een beroep 

te doen op hun verstand, maar wel door het gebruiken van al hun zintuigen. Omdat 

zovelen in die tijd niet konden lezen noch schrijven werden er afbeeldingen, beelden 
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en prenten gemaakt opdat jong en oud meer van het geloof zouden begrijpen en 

onthouden. In dit kader moet je ook de verspreiding van de kerststal zien. 

Na 1700 trof men vooral kerststallen aan in de huizen van de rijkste Napolitanen. Het 

werd ook een echte industrie: ateliers vormden er draadfiguren. Hoofdjes, handen en 

voeten werden uit klei gemaakt en beschilderd ofwel uit hout gesneden, nadien 

werden de figuren aangekleed. Zelfs hele dorpen werden er als decor aan de 

kerststal toegevoegd met fantasievolle details, meestal een lust voor het oog, zoals 

ook bij de Santons uit de Provence in Frankrijk.  

 

Wat België betreft, in het zuiden van de Oostkantons, vlak tegen de grens met 

Duitsland in de buurt van Monschau bevindt zich het museum “Krippana”: met een 

tentoonstelling van kerststallen over een oppervlakte van méér dan 2000 m2 die je 

het hele jaar door kan bezichtigen. Deze collectie bevat kerstafbeeldingen uit de hele 

wereld en wisselt ook nu nog erg regelmatig7 

 

SYMBOLIEK van de BEELDEN en hun KLEUREN. 

 Het KINDJE JEZUS heeft altijd een wit kleedje aan. Het ligt vast 

in een kribbe of het is een los beeldje dat neergelegd kan worden 

in een houten voerbakje, gevuld met wat hooi. Vele gezinnen 

kenden de traditie dat het kindje pas op kerstavond in de kribbe 

werd gelegd. Het kindje heeft niet altijd de uitstraling van een pasgeboren baby. Het 

kijkt soms heel wijs en reikt naar de wereld met uitgestrekte armen 

alsof het wil zeggen: ‘Komt allen tot Mij ’ 

JOZEF heeft meestal een bruine mantel aan en een onderkleed 

dat varieert van lila tot oranje. Soms heeft hij een sta 

f in zijn hand met een lelie. Dit symbool van zijn ‘zuiverheid’ 

 verwijst naar het verhaal van de ontmoeting tussen Jozef en Maria,  

waar hij beseft dat hij niet de biologische vader zou zijn. Soms draagt hij 

een lantaarn in zijn hand als teken van zijn ‘waakzaamheid’...  

 MARIA wordt in de westerse kunst het vaakst afgebeeld met een blauwe mantel en 

een witte hoofddoek. Wit verwijst naar haar maagdelijkheid. Blauw is de kleur van de       

hemel. Als Maria thans afgebeeld wordt in een wit kleed verwijst dit naar een 

verschijning (bv. in Lourdes). Vooral de orthodoxe kerken houden vast aan de 

vroegere traditie van roodpurper om duidelijk haar koninklijke waardigheid aan te 

tonen. 

 

Er zijn meestal drie HERDERS bij de stal. De herders staan 

symbool voor de hele gelovige mensheid. Ze variëren net als 

de Drie koningen in leeftijd. Een oudere herder zit meestal 
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geknield. Daarnaast een jongere herder en een herder van  middelbare leeftijd. Deze 

verschillende leeftijden symboliseren dat alle leeftijden naar Jezus wilden komen. 

Eén van de herders draagt een schaap op zijn schouders, één ander een 

muziekinstrument en soms brengt een derde herder wat brood of een kannetje melk 

mee.  

De ENGEL Gabriël kreeg zijn plaats boven de stal. Hij heeft een wit lint in 

zijn handen waarop staat:’Gloria in Excelsis Deo’ wat betekent: ‘Ere aan 

God in de Hoge’. De engel heeft vrijwel altijd een lichtblauw kleed aan.   In 

de praktijk is de engel symbool voor kwetsbaarheid. Misschien is het 

omdat dit beeld aan een spijkertje in de nok van de stal wordt gehangen 

en daardoor zijn de ‘neus’ of de vleugels van de engel vaak beschadigd 

geraakt. I 

 

In onze kerstverhalen houden de OS EN DE EZEL het kindje warm. De profeet 

Jesaja spreekt zijn teleurstelling uit over de houding 

van de mensen en vergelijkt hun gedrag met dat van 

beesten, want ja de dieren weten wie voor hen zorgt en 

wie het baasje is. De mensen echter leven er maar op 

los, stelt Jesaja. De ezel staat symbool voor wijsheid, 

hij stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen ! Een 

os is onderdanig aan de wil van zijn meester. Deze 

twee eigenschappen herken je ook in Jezus zelf. Hij is wijsheid en Hij doet de wil van 

Zijn Vader (Uw wil geschiede). In het Hebreeuws is os en ezel 'sjoor we moor'. Het 

meervoud ervan is: sjoriem we chamoriem: schorremorrie. Jezus werd geboren 

tussen het schorriemorrie en hij zal ook sterven tussen het schorre-morrie, want 

tussen twee rovers sterft hij aan het kruis. 

 

DE SCHAPEN en de HOND. Een schaap staat symbool voor de apostelen en de 

eerste christenen, tevens ook onschuld en liefdadigheid. De hond staat voor loyaliteit 

en trouw. Maar ook het zwarte schaap is een schitterend symbool, want ook het 

zwarte schaap, teken van het kwade is welkom in de stal! 

 

 De MAGIËRS (Matteüs 2,1-12). De magiërs uit het Oosten∙ kwamen Jezus, de 
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"pasgeboren koning" (Matteüs 2,2) huldigen, met hun geschenken van goud (een 

koninklijk geschenk), wierook (gebruikt voor aanbidding) en mirre (een kostbare olie 

die gebruikt werd voor het balsemen). De geschenken suggereren Jezus’  

koninklijkheid, zijn goddelijkheid en zijn verlossende dood. De magiërs zijn de 

eersten van buiten het volk Israël die Jezus vereren. (De Zoon van God komt voor 

alle volken.) Deze wijze mannen (de wetenschappers van hun tijd) bogen voor het 

gezag van Jezus. Andere tradities (Jesaja 60,1-6) noemen de bezoekers vanuit het 

Oosten, koningen. Het wereldlijke gezag is ondergeschikt aan het gezag van Jezus. 

De koningen uit het Oosten geven het goede voorbeeld, in tegenstelling tot koning 

Herodes. 

 

Frans en Joske Heyvaert 

Wandelleiders van de Sint-Elooitrotters 

Meise 03-01-2016 

 

Volgende wandeling: zondag 7 februari 2016 – Bijeenkomst aan de Sint-

Martinuskerk te Meise om 14 u. 
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