De bekendste Kerststal van het Heuvelland is er niet meer!
’s Ochtends vroeg al op de 1e dag van de kribkeswandeling komen er verschillende mensen per auto of te
voet naar de Broekenweg in Mechelen. Maar tot hun verbazing staat er dit jaar geen Kerststal. Jarenlang werd er vanaf begin oktober met de opbouw van de prachtige Kerststal begonnen. “Nog 2 jaar” zei
Huub onlangs nog en dan is de stal compleet zoals we hem hebben willen. Maar het mocht er helaas niet
van komen. Nu Maike er niet meer is, kan Huub er ook geen plezier meer aan beleven. “Maike was de
degene die bepaalde hoe en wat alles kwam te staan” zegt Huub, “maar zonder haar is niets meer hetzelfde”. Huub en Maike leefden hier het hele jaar naartoe. En ieder jaar als de Kerststal weer stond te schitteren, moesten we met hun alweer nieuwe kerstspullen te kopen voor het volgende jaar. Wat hebben ze beide genoten van de wel 1.000 bezoekers die hun ieder jaar weer een bezoekje brachten om de prachtige
Kerststal te bezichtigen. Maike had ook altijd een briefje op het hek hangen: “kom maar binnen” schreef
ze dan, zodat iedereen de beelden goed van kortbij konden bekijken. De hele dag hoorde je kerstliedjes spelen bij het kribke en de hele dag moest ze dan ook steeds de cd opnieuw aanzetten.
Als eer aan Maike en Huub is de Kerststal nu te bewonderen bij Recreatieboerderij Tergracht in Epen
en bij de Oude Brouwerij in Mechelen.
Tergracht had al dezelfde beelden als Maike en Huub. Dit kribke bestaat uit wel 30 delen. Zoals Jozef,
Maria, kindje Jezus, de ezel en de os, talloze schapen en schapenherders, de hond van de herder en natuurlijk de drie koningen. Ook deze grote zware betonnen beelden zijn jaren geleden door Maike en Huub
met de hand beschilderd geworden. Prachtig om te zien. Daar is dan nu de ruim 300 kg wegende kameel
bijgekomen, de kamelendrijver, de herten, de grote hertenbok, de hertenstal, het kribke van Jozef en Maria
en niet te vergeten die prachtige verlichting. De Kerststal is dan nu ook minstens zo groot als Maike en
Huub hadden. Zowel overdag als ’s avonds meer dan de moeite waard om een kijkje te komen nemen.
Bij de Oude brouwerij is ook een gedeelte van hun stal te zien. Deze stal is gebouwd in een rotsenwand.
Met vele ijsberen, schapen, schapenherder, de hond van de herder, Jozef en Maria, kindje Jezus, de drie
koningen en de ezel en de os. En ook weer natuurlijk prachtig verlicht.
Ondanks alle emotie heeft Huub op beide plaatsen meegeholpen om hier een plaatje van te maken. Uiteraard blijft de Kerststal van Maike en Huub in de Broekenweg de mooiste Kerststal van het heuvelland. Maar we weten wel zeker dat Maike zeer trots zou zijn op hoe het nu geworden is.

