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Na een moeiĳke periode wordt alles langzaam opnieuw normaal.
Het doet ons dan ook veel genoegen onze leden uit te nodigen voor de eerste activiteit van 2022 op donderdag
24 maart.
Op die dag houden we onze jaarlĳkse Algemene Vergadering.
Wegens de nieuwe vennootschapswetgeving zĳn we verplicht onze statuten aan deze wetgeving aan te
passen.
Deze aangepaste statuten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan onze leden.
De leden die dit wensen kunnen dit voorstel voor nieuwe statuten raadplegen op onze website
www.hoembeka.be
Ook de jaarrekeningen worden aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.
Dit jaar moet ook de bestuursploeg, volgens de bestaande statuten, opnieuw verkozen worden.
De meeste huidige bestuurders wensen hun mandaat te verlengen (volgens de vernieuwde statuten voor een
onbeperkte termĳn).
Nieuwe gemotiveerde kandidaten zĳn uiteraard welkom en zullen door de andere bestuursleden met open
armen ontvangen worden.
Van de bestuurders wordt verwacht dat ze regelmatig deelnemen aan de activiteiten, samen de activiteiten
organiseren en volgens vermogen mee zorgen voor de instandhouding en het beheer van onze archieven en de
goede werking van onze Heemkundekring.
Hiervoor vergaderen de bestuurders elke derde dinsdagavond van de maand.
Leden die interesse hebben om bestuurder te worden van de Heemkundekring Hoembeka kunnen meer
informatie bekomen bĳ onze voorzitter Rene Schelkens (tel. 0496563901) of een van de andere bestuursleden.
Kandidaturen moeten uiterlĳk 15 maart toekomen bĳ onze voorzitter per brief (Bankstraat 158 Hombeek) of per
mail op hoembeka@gmail.com
We maken van de gelegenheid gebruik om terug te kĳken op de activiteiten van 2020 en 2021, geven een
vooruitblik op de activiteiten van dit jaar en sluiten af met de Hoembeka-film “Hombeek aan de zenne”
Op deze eerste bĳeenkomst van ons werkjaar bieden we al onze leden een drankje aan en zorgen tevens voor
lekkere hapjes.
We verzoeken de aanwezigen de eventuele geldende Corona-maatregelen op het moment van de activiteit te
willen volgen.

Om onze werking in de beste omstandigheden te kunnen blĳven doen,
hebben we uw bĳdrage nodig.
Wĳ vragen U dan ook het lidgeld (zie bĳgesloten brief) zo spoedig
mogelĳk te willen storten op onze bankrekening.
Er zĳn een aantal leden die hun bĳdrage reeds betaald hebben, die
moeten dit uiteraard niet meer opnieuw doen.

Gezin:

€20

Alleenstaande:

€15

Erelid:

€30

Sponsor:

€40
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KANTOOR WILLIAM CORNETTE BVBA
VERZEKERINGEN – BANKZAKEN
BANKSTRAAT 7
2811 MECHELEN-HOMBEEK
TEL: 015/414819 – FAX: 015/424092
william.corneMe@porPma.be
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Grote Markt 27
2800 Mechelen
015/298200
mechelen.centrum@kbc.be
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COIFFURE NICOLE
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Ook open op
zondagvoormiddag

HOEMBEKAREIS 2022 BARCELONA & GIRONA
Cultureel genieten in het Catalunya van Gaudi , Picasso en Dali

Plaatsen die we aandoen tijdens onze reis

do 8 - ma 12 sep 2022

Barcelona ( 4 overnachtingen in hotel **** Barcelona)
Wandeling in de Oude
Stad
:
Promenade Las Ramblas
Gotische Wijk
Rondleiding in de gotische
kathedraal Santa Eulalia.
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De wereldberoemde odernistische´ architectuur, de Catalaanse variant van de Art Nouveau-beweging van de architecten Antoni Gaudí en
zijn leraar Domenech i Montaner in de wijk Eixample :
de wonderbaarlijke Sagrada Família, Passeig de Gràcia, Casa Batllò en
Casa Milà (La Pedrera) van Gaudi
het Palau de la Mùsica Catalana en het Hospital Santa Creu i Sant Pau
van Montaner zullen we met volle teugen kunnen genieten.

Picasso Museum
Op 14-jarige leeftijd schreef Pablo Picasso zich in bij de Barcelonese Academie voor Schone Kunsten, waar ook de
Spaanse surrealist Joan Miró studeerde. Hij studeerde er af en zette hier in Barcelona zijn eerste voetstappen in de
richting van het modernisme van de Moderne kunst. Het museum bezit belangrijke werken uit de jeugdperiode van
Picasso, periode 1895-1904. In deze periode werkte en woonde Picasso in Barcelona.
Daguitstap vanuit Barcelona naar het Monasterio de Santes Creus, Villa Franca del Penedes en Sant
Sadurni

ma 12 sep 2022
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Crypte Colonia Guell + Klooster Montserrat (1 overnachting in de regio Montserrat)

De crypte van de onafgewerkte kerk die Gaudi in opdracht van zakenman Eusebi Güell bouwde voor het woondorp
van zijn textielarbeiders, is een must. Ze werd uitgeroepen tot Unesco- werelderfgoed en is zeker een stop waard.
Geleid bezoek aan de spectaculair gelegen benedictijnenabdij (1025) met rondleiding in de basiliek en bezichtiging
van de kunstschatten in het modernistische museum van Montserrat.
di 13 sep 2022

Montserrat - Girona ( ganse dag)

verblijfhotel **** in de regio Girona

In Girona, schilderachtig gelegen aan de Onyarrivier, plannen we een wandeling door de befaamde Joodse wijk (El
Call), nemen we een kijkje in de Santa Maria kathedraal Santa met zijn schattenmuseum en brengen een bezoek
aan de Banys Árabs, een Arabisch badcomplex uit 1194. In de namiddag hebben we enkele uurtjes vrij.
wo 14 sep 2022

Dalimuseum Figueres

Castell Peralada

San Pere de Rodes

Cadaqués

We stevenen eerst naar het surrealistische Dalímuseum in Figueras en dan verder naar Sant-Pere de Rodes, en het
het vissersdorpje Cadaqués waar zowel Dalí als Picasso hun rust en inspiratie vonden. Het is er aangenaam wandelen in de steile straatjes naar de inham waar de bootjes op het strand liggen te zonnen. Dali's voormalige villa ligt
op amper ± 3 km in Port Lligat. Terugkeer naar het hotel langs Castello Empuries .
do 15 sep 2022 Transit naar luchthaven Barcelona

Aan de HOEMBEKA-leden, die willen deelnemen aan deze reis, vragen we om:
naam en voornaam (zoals vermeld op identiteitskaart), geboorteplaats en -datum
en identificatienummer van het Rijksregister door te mailen voor 10 maart
HOEMBEKA-reisorganisators Hilde en Herman
hermanvanlint@telenet.be
Eind maart 2022 zullen deze leden het definitieve reisprogramma samen met
het inschrijvingsformulier ontvangen.
Hilde&Herman
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Hombeek op oude kaarten
Artikel door Theo Slachmuylders
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Sta�aarten
In de 19 de eeuw werden topografische kaarten door
militairen, officieren van de generale staf,
vervaardigd. De kaarten dienden in de eerste plaats
voor de militaire staf, vandaar de naam. De kaarten
werden uitgegeven door het Na�onaal Geografisch
Ins�tuut.
De eerste Belgische topografische kaart, op het
terrein opgemeten door officieren van het 'Dépôt de
la Guerre', dateert van 1873. De hoogtelijnen werden
berekend vanaf het gemiddeld niveau bij laag water
aan de sluis van het Handelsdok in Oostende. Net
voor de Tweede Wereldoorlog verscheen een
tweede, op schaal 1:20000. Deze kaart van het
Militair Geografisch Ins�tuut werd vanaf 1949
ontworpen en geproduceerd op schaal 1:25000 en
volledig gemaakt op basis van luch�oto's en
fotogrammetrie aangevuld met opme�ngen op het

terrein. De auto, een nieuw element, drukt ook zijn
stempel op de kaarten. In 1969 kwam de autosnelweg
Brussel-Oostende. Het wegennet verdich�e rond de
grote centra, mede door de stadsvlucht. Kaarten
dienden voortdurend aangepast wegens de snelheid
van veranderingen in het landschap.
Naast de kaarten die hierboven besproken werden
zijn er nog tal van andere, in de loop der jaren door de
gemeente of toeris�sche diensten uitgegeven.
Momenteel werkt de overheid aan nieuwe kaarten
die enkel nog digitaal zullen verspreid worden.
Voortaan heten alle openbare wegen, grote of kleine,
gemeentewegen, ongeacht wie de eigenaar is.
De a�eeldingen opgenomen in dit ar�kel komen uit
eigen archief, het archief van Hoembeka en Geopunt
(een officiële website van de Vlaamse overheid).
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706
Afgiftekantoor 1980 ZEMST

Naar aanleiding van ons artikel over café’s in Hombeek in onze flash 2021-3 ontvingen we een brief van Ward
Van Doren waarin hĳ schreef dat dit artikel hem veel leesgenot bezorgd had, maar dat in de opsomming van de
café’s van het Heike zĳn geboortehuis ontbreekt.
Hĳ stuurde ons onderstaande gegevens die we met plezier hierna weergeven.

Huis ten halve
Heike 1 (vroeger Befferstraat 1)
De naam “Huis ten halve” moet nog bĳ veel mensen in de oren klinken.
Voor 1900 was de familie Van Beveren-Verlinden uitbater en eigenaar van de boerderĳ met “afspanning”.
Mĳn grootvader (Frans Rumold Van Camp) kocht die eigendom vooral voor de landbouwactiviteiten die daar
mogelĳk waren.
Hĳ was pachter in zĳn ouderlĳk huis (Moerstraat). Dit erf lag ongeveer 100 meter voorbĳ het laatste huis (nr.23)
aan een brede beek waarin men het vlas liet “roten”. Het was een huurboerderĳ (eigenaar C.O.O., nu
O.C.M.W), die totaal versleten was... klaar voor afbraak. De Moerstraat was toen niet verhard en bezorgde
grootva de bĳnaam “Sus slĳk”

Met 8 kinderen boerde Sooi Van Camp met succes verder....hĳ werd een man van aanzien en verkozen tot
burgemeester!
In 1940 werd hĳ afgezet door de “bezetter”, ... te oud. Na de oorlog werd hĳ herkozen.
Zĳn landbouwactiviteiten werden overgenomen door zĳn dochter Bertha en haar man Jef Moens. Bĳ het
uitbreken van een besmettelĳk ziekte overleed Bertha en haar 2 dochters volgden haar in de dood.
Jef Moens vertrok met de nooderzon!
Vader Sooi vroeg zĳn jongste dochter Leonie Rosalie (echtgen. Van Doren Emiel) om eigenaar te worden van
zĳn hofstee. Zĳ hebben daar geleefd tot +- 1990.
De eigendom werd dan verkocht aan mensen met een horeca-verleden.... maar hun droom werd niet
gerealiseerd.
Bĳ het overbrengen van de smederĳ “Philips” van de Boterstraat naar de Gĳsbeekstraat... werd daar ook gestart
met een café. Men koos voor “Huis ten halve” gezien het vroegere H.T.H. niet meer bestond.

De bestuursploeg van Hoembeka is gestart met de voorbereiding van het activiteitenprogramma voor dit jaar.
Op donderdag 24 maart verwachten we onze leden voor de Algemene Vergadering (meer info vooraan).
Ons jaarlĳks dauwtrappen proberen we opnieuw te organiseren op 1 mei (meer info in volgende flash).
De fietstocht (langs rustige wegen en dĳken naar Lier) plannen we rond half augustus.
Onze Hoembekareis naar Barcelona en Girona gaat door van 8 tot 15 september (meer info in deze flash).
Voor een jaarfeest zoeken we nog een datum, een mooie lokatie en... lekker eten.
Verdere activiteiten, lezingen, en uitstappen volgen nog in onze volgende publicaties.
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Verantwoordelĳke uitgever: R. Schelkens, Bankstraat 158 - 2811 Hombeek.
Brochure gemaakt met editoo, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Rond 1900 werd de herberg “Huis ten halve” gesloten omdat de echtgenote (Buelens Anna Catharina,
Bosstraat 2) overleden was.

