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Op 1 mei wandelen we opnieuw in de buurt van Hombeek. Dit jaar volgen we grotendeels het Kleuddepad in
Zemst-Laar.

Samenkomst om 7 uur aan het “Black Jack Saloon”, bĳ Carina
Schoreels, in de Vekeputtenweg nr.1 (zĳstraat van de Humbeekse-
baan). We wandelen langs rustige wegen en veldwegen en sluiten af
met “spek met eieren” in het Black Jack Saloon.

Vandaag is Zemt-Laar uitgegroeid tot een volwaardig dorp. Gelukkig zĳn niet
alle kronkelende straatjes verdwenen. Bĳ duisternis kan je je inleven in de
verhalen die vroeger achter de Leuvense stoof werden verteld. Daarin eiste
Kleudde een groot deel voor zich op.
Kleudde is beslist geen plaatselĳke figuur maar verbonden met sagen en
vertellingen die onze landsgrenzen ver overschrĳden. Leurders ‘verkochten’
naast hun koopwaar ook verhalen tĳdens een pauze in de herberg. Daar
kwamen drinkebroers en zonderlingen in contact met mythische figuren
waarvan zĳ op hun beurt gebruik maakten. Hun doel was de mensen bang te
maken. Kleudde overviel steeds enkelingen die ’s nachts door eenzame
plaatsen trokken. Het slachtoffer kreeg een zwaar gewicht op de rug zodat hĳ
niet meer vooruit raakte. Het geluid van kettingen en bellen kondigde zĳn
aanwezigheid aan. Kleudde was een middel om de opgroeiende jeugd ’s
nachts van de wegen te houden. Op het einde van de negentiende eeuw
verloor het verhaal zĳn kracht en werd Kleudde een spotnaam voor een
onhandig iemand.

INSCHRĲVEN UITERLĲK 20 april
door overschrĳving van €15

op de rekening van Hoembeka
BE73 7332 1720 5460

Samenkomst op 1 mei om 7.00 uur
aan het “Black Jack Saloon”,

Vekeputtenweg 1 te Zemst-Laar
Er is voldoende parking in de buurt
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Geschiedenis 
 
De bossen van Smal-Brabant ( Zemstbos, Bos van Aa, den Waterbos)  met 
de Heide van Hoxdonck ( Kortenbergse heide, de Schapenheide, de Mon-
niksheide, de Hombekerheide en de Kleine en Groote Heide van Leest)  
hoorden toe aan de hertogen van Brabant. In de 12de eeuw hadden de her-
togen er op de grens van de heide en de wouden van Smalbrabant, een 
aanzienlijke landhoeve neergezet die in de oorkonden der 13de eeuw ver-
meld staat als ³&XUWLV�GH�+R[GRQFN�´� Ze diende als woning voor de vorster, 
de jachtopzichter van de hertog, die toezicht moest houden op de bossen 
en de heide. Hij stond in voor de ophokking en de verzorging van de valken, 

fretten en  
jachthonden 
(voshonden, 
konijnhonden 
en otterhon-
den) die het 
jachtgerief  
uitmaakten 
van de hertog 
voor: jacht op 
klein- en groot 
wild, valkenjacht, KHW�³SDWULVHUHQ´���MDJHQ�RS�SD-
trijzen), het foretteren  (met een fret op konijnen 
jagen). De vorster van de hertog droeg de lasten 
en de kosten van de ³ gasterije´: de ontvangst en 
het logement van de hertog met zijn gezelschap 
en de bereiding en het opdienen van de feest-

Hertog Hendrik III 

Op de Villaret-kaart (1745-1748) staat het Hof ter Heyde reeds 
getekend. Als we het grondplannetje aandachtig bekijken en ver-
gelijken met de recente luchtfoto kunnen we besluiten dat het hui-
dige Hof ter Heide zijn oorspronkelijke vorm goed heeft weten te 
bewaren. Het is één van de weinige pachthoven in Hombeek die de 
tand de tijds heeft kunnen overleven ! Door zijn historische waar-
de en zorgvuldige renovatie van baron Christian de Meester de 
Ravensteyn heeft het bij ministeriëel besluit zijn plaats verdiend 
op de lijst van beschermde gebouwen.  
 
 
 
 
 
 

 
 ͞� MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT  
    DE VLAAMSE MINISTER VAN  CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN, 
 
    Wegens zijn historische waarde als monument: 
 
    Het 'Hof ter Heyde', gelegen te Mechelen (Hombeek), Walestraat 16 : bekend ten kadaster Mechelen, Se  
    afdeling, sectie C, perceelnummers 81ADEEL, 81B. 
    Een 18de-eeuws hof gegroeid uit een villa-novastichting, de zgn. 'Curtis de Hoxdonck' uit het begin van 
    de 13de eeuw, die kaderde in een algemeen ontwikkelingsplan onder impuls van de Brabantse hertogen 
    vanaf ca. 1250. De ontwikkeling gebeurde vanuit enkele grote hoeven die toevertrouwd werden aan de 
    abdijen. Het Hof ter Heyde behoorde tot de abdij van Kortenberg. 
 
     B r u s s e l , 13  FEB. 1998                                                                                                                                                                
 
     sůĂĂŵƐĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ�ǀĂŶ��ƵůƚƵƵƌ͕�'ĞǌŝŶ�ĞŶ�tĞůǌŝũŶ�͟ 

    Gasterije : voorbereiding van het  jachtmenu ! 
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maaltijd. Nadat de hertog Hendrik III op 8 mei 1258 in het kader van de ontginningspolitiek van de hertogen 
van Brabant, 250 bunder (= minimaal 250 ha ) van de ³woestine´ inclusief de curtus, schonk aan de vrouwen-
abdij van Kortenberg aan de lieden van de parochies Zemst, Hombeek en Leest, kreeg de hoeve de naam        
« Curtis de Cortenberghe» . Wegens haar ligging in de heide van Hoxdonck werd de curtis ook de namen 
³Heyhof´�HQ ³+RI�WHU�+H\GH´ toebedeeld. 
De vroegste pachters van de Curtis de Cortenberghe waren begunstigden van de abdis van de abdij van Korten-
berg. Later zal de hoeve ook verpacht worden aan vermogende boeren uit de regio.                                                                                                                                          
In 1792 werden door de Franse bezetter ontelbare maatregelen genomen en verordeningen uitgevaardigd die 
verstrekkende gevolgen hadden voor het alledaagse leven. In alle geledingen van de administratie werden 
Fransen of fransgezinden aangesteld: burgemeester, schepen, secretaris van de gemeente, veldwachter «�
niemand werd aangesteld zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de bezetter. De invoering van allerhande 
nieuwe belastingen maakten het de mensen zo moeilijk dat ze het hoofd amper boven water konden houden. 
De´�Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid´ waren zeker niet van tel voor iedereen. Vooral de geestelijkheid 
kreeg het zeer zwaar te verduren. Er werd een verbod tot het uitvoeren van alle erediensten uitgevaardigd, 
klokken werden uit de kerken gehaald om hersmolten te worden tot oorlogstuig. Dopen werden in het geheim 
gedaan her en der bij mensen thuis op zolders en in schuren van landbouwers. Paters en nonnen werden uit 
hun kloosters verbannen. Op 1 september 1796 beval het Directory van de Franse republiek de afschaffing van 
religieuze orden en de verkoop van hun genationaliseerde eigendommen. Abdijen en kloosters werden staatsei-
gendom en werden openbaar verkocht per opbod volgens het Franse systeem dat in die dagen in voege was. 
Hierbij maakten rijke Franse kandidaatkopers met invloedrijke relaties bij GH�³Franse Directory´ gebruik van 
stromannen. De opkopers kregen de gelegenheid om te bieden tijdens een tijdspanne die startte met het aan-
steken van een NDDUV��µIHX¶� en de bieding stopte als de kaars uit zichzelf doofde. De laatst geroepen prijs was 
dan geldend. Indien de prijs echter niet hoog genoeg geacht werd kon de afroeper HHQ�WZHHGH�µIHX¶�LQVWHOOHQ�  
Op 10 juni 1797 werd ook het Hof ter Heide verkocht aan citoyen  J. B. Paulée, de beruchte Franse koopman en 
financier uit Douai, steenrijk geworden met het inpikken van aangeslagen kerkelijke goederen in onze streken. 
In 1800 verkocht deze het hof door aan zijn echtgenote Marie Barbe Dervaux waarvan hij gescheiden was, wat 
betreft goederen. 
In 18O2 verhuurde Marie Barbe Ter Heide voor 6 jaar aan Jan Frans Ceulemens-Van de Maelen, burgemeester 
van Hombeek, Deze overleed in 1825. 
Zijn zoon Hendrik Frans Ceulemans, Hombeeks burgemeester van 1827 tot 1847, kocht in 1838  het Hof ter 
Heyde terug van de erfgenamen van Marie Barbe Dervaux Douai. Hendrik was gehuwd met Jeanne Marie 
Horckmans. 
Dankzij de affiches van de openbare verkoop in 1797 en het schattingsverslag van de goederen uit 1826 na de 
dood van Jan Frans Ceulemans kunnen we ons een goed beeld vormen van het Hof ter Heyde van het jaar  
1826. Er is sprake van:´een woonstalhuis bedekt met leien, pannen en voor een gedeelte met stro, een schuur, 
een brouwerije en een bakhuis (een vrijstaande gebouw op de binnenplaats) met benodigdheden zoals ketel, 
koelbak, oude vaten en kuip; twee vrijstaande stallen en een remise of wagenhuis. Onder de stallen naast en 
los van het woonhuis onderscheidde men: een voederij met haverkist, paardenstal, honden- en varkenshok-
ken, een kleine en grote schapenstal en twee lammerenstallen. Die laatste werden benut door de schaapherder 
die op de hoeve verbleef en rondtrok met zijn kudde om de straat- en beekkanten af te grazen. Ook het bed-
dengoed van de knechten en meiden werd in rekening gebracht, alsook de inboedel van het woonhuis zoals 
twee ingemaekte kassen en bureau, eene eycken kleerschappray en een koperen brasfornuis met toebehoor-
WHQ¶��'H�WXLQ�RPYDWWH�WZHH�JURHQWHWXLQHQ�HQ�ERRPJDDUGHQ��'H�DDQZH]LJKHLG�YDQ�WXLQYLMYHUV��PDJQROLD¶V, rodo-

dendron en een reuzenboom of sequoia kan er op 
wijzen dat er wellicht in de 2de helft van de 19de  
eeuw pogingen zijn ondernomen om de tuin van een 
nieuwe, eigentijdse aanleg te voorzien.´ 
In 1878 schonk Henri Frans Ceulemans het Hof ter 
Heide  (2 ha) aan zijn dochter Victorine Ceulemans 
landbouwster van beroep. Victorine  schonk Ter Hey-
de in 1911 aan haar neef Louis Marie De Bontrid-
der, industrieel en eigenaar van de gelijknamige ³�
Bloemmolens 'H�%RQWULGGHU´ te Mechelen. De indus-
triële maalderij stond naast de Volmolen te Mechelen 
op de plaats van een oude graanmolen, die deel uit-
maakte van het molenpark aan de sluis van de bin-
nendijle. ( foto links van de Volmolen). Louis, die ge-
huwd was met Bertha Ceulemans overleed op 1 mei 
1943 te Brussel. Hun enige kind en dochter Margue-
rite De Bontridder, gehuwd met Jules Moreau de 

Melen erft het Hof ter Heide, toen in de volNVPRQG�³%RQWULGGHU´�JHQRHPG. 
In 1969 kocht baron Christian de Meester de Ravestein, ³%RQWULGGHU´ van Marguerite en Jule.  
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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		

															

Hoeve 
Ten Bossche

B
HP 1018

EG

www.hoevetenbossche.be

Ook open op
zondagvoormiddag

COIFFURE NICOLE 

Gemeentestraat 29 
Hombeek 

KBC	Bank	&	Verzekering	
Grote	Markt	27	
2800	Mechelen	
015/298200	
mechelen.centrum@kbc.be

Lilly’s

Schoonheidssalon
0472 66 51 96
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De meeste leden en sponsors hebben ondertussen hun lidgeld betaald.
Diegenen waarvan we het lidgeld nog niet ontvangen hebben, vinden in deze
flash nog een brief met een verzoek tot betaling.
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Retouradres:
R. Schelkens
Bankstraat 158
2811 Hombeek

Driemaandelĳks tĳdschrift P209706

Afgiftekantoor 1980 ZEMST

Eindelĳk … na twee jaar Corona-tĳd kunnen we met veel enthousiasme weer ons jaarlĳks ledenfeest inrichten!

De dames van het bestuur hebben hun pĳlen gericht op het neoclassicistisch Kasteel Sint-Michiels in Sint-
Katelĳne-Waver, een betoverende locatie voor een feest in stĳl.

Menu
Ontvangst met aperitiefhapjes van de chef

Lauwe Mechelse asperges met kervelboter en zacht gerookte zalm
°°°

Seizoensoepje met garnituur
°°°

Kalfslende met ragout van lentegroenten, krieltjes en jus van
eekhoorntjesbrood

of
Roggevleugel op de graat gegaard, jonge spinazie, dĳonaisesaus

en grĳze garnalen
°°°

Gemarineerde aardbeien met sorbet, ĳzerkruid, espuma van platte
kaas

Koffie - thee
Witte wĳn, rode wĳn , water plat en bruis

PRAKTISCH

Aanvang van het diner: 12.00 uur

Adres: Kasteel Sint-Michiel

Groenstraat ,11

2860 Sint-Kathelĳne-Waver

INSCHRĲVEN

door overschrĳving van 79,00€
per persoon voor 1 juni 2022

op rekening BE73 7332 1720 5460
van Hoembeka vzw
met vermelding vis of vlees


